
Generalforsamling IFID 

Clarion Hotel & Conferanse Oslo Airport Gardermoen 27.oktober 2018 

Omlag 50 medlemmer møtte opp 

Dagsorden sent på mail 11.oktober 2018 med styrets årsmelding og regnskap. 

 

Anita Solberg ønsket velkommen. 

1 Godkjennig av innkalling 
Godkjent 

2 Valg av møteleder  
Anita Solberg valgt 

3 Valg av referent 
Heli Kankaanpää valgt 

4 Valg av tellekorps 
Laila Marie Hansen og Nina Kristoffersen valgt 

Valg av to til å undertegne protokoll 
Wenche Nergaard og Laila F. Bortheim valgt 

5 Godkjenning av årsmelding 2017 
Godkjent 

6 Godkjenning av regnskap 2017 
Anita Solbergfinner ut hvorfor ”Standleie” står på inntektsside 
Godkjent med denne avklaring på plass 

7 Forslag til ny tittel 
Det ble lagt fram to alternativer 
1) Diabetesfotterapeut  2) Fotterapeut med diabeteskompetanse 
Alternativ 2) Enstemmig vedtatt 

8 Forslag til ny logo; To alternativ lagt fram på møtet: 
Oppsettet på logo som før, men under streken  
1) offentlig godkjent erstattes med autorisert    
2) ingen utfyllende  
Vedtatt alternativ 1) autorisert med 26 stemmer  
Alternativ 2) fikk 14 stemmer, 8 stemte blank 

Videre hadde Eva Steen Johansen fått laget utkast til en roll-up til å ha på en stand  
for IFID. Neste arbeidsutvalg fikk til oppgave å lage et forslag til møtet ved Nasjonal 
diabetesforum til våren 2019.  

 



9 Forslag retningslinjer/vedtekter 
Sakspapirene ble lagt fram underveis på møtet samt definisjonene for både vedtekter 
og retningslinjer. 
Som bakgrunn ble det lagt fram:  
    Beslutning fra årsmøtet 2016; Arbeidsutvalget får i oppgave å revidere 
    retningslinjene til IFID.  
    Vedtak fra arbeidsmøte 23.januar i år; Arbeidsutvalget har enstemmig vedtatt 
    å utarbeide forslag til vedtekter samt retningslinjer. 

I tillegg orienterte møtelederen om henvendelse fra sentralstyret i Fotterapeut-
forbundet angående vedtekter. Det hadde blitt uklart hva som ligger i dette. 

Det ble bestemt å fortsette generalforsamlingen kl. 17. Forslagene til vedtekter  
og reviderte retningslinjer ble lagt fram da. 

De reviderte retningslinjene ble vedtatt med 25 stemmer mens  
3 stemte for å fortsette med de tidligere retningslinjer. 

Valget mellom vedtekter og retningslinjer ble utsatt til 2020 og det nye arbeids-
utvalget fikk til oppgave å kartlegge konsekvensene i forholdet til Fotterapeut-
forbundet.  

 

10 Valg av nytt arbeidsutvalg 

      Sittende arbeidsutvalg:   Forslag til nytt arbeidsutvalg 

Anita K Solberg- på valg   Karina Solheim 2 år 

Henriette Aanesen- på valg   Randi Nyland 2 år 

Eva Steen Johansen- på valg   Eva Steen Johansen 1 år 

Forslaget vedtatt 

 

 

 

Oslo 12.oktober 

For generalforsamlingen Heli Kankaanpää 

 

 

 

___________________________         _______________________________ 

Wenche Nergaard     Laila F. Bortheim 

protokollunderskriver    protokollunderskriver 


