
 
Referat fra virtuelt styremøte 20. januar 2021 
 
Til stede: Kari, Sigvard, Ole-Johan, Kirsten og Solveig 
Gyldig fravær: Christer og Trine 
 
 
Agenda: 
 
Budsjett for 2021 
Årsresultatet 2020 er ferdigstilt, budsjett 2021 er under arbeid.  
 
Kontingent 2021 
Kontingent for 2021 - Giroene vil bli sendt ut i slutten av januar.  
 
Årsmøte 2021 
Vi håper på å kunne avholde Årsmøte i løpet av høsten/tidlig vinter.  
 
Feiring av 20-års jubileum for foreningen 
Vi satser på å kunne avholde jubileum samtidig med årsmøtet til høsten. Hvis det er trygt å 
reise og samles igjen til denne tid. I verste fall må både årsmøte og et jubileum utsettes til 
mars 2022.  
 
Nye medlemmer 
Kirsten har oversikt over personer som har sendt inn forespørsel på medlemskap og opprettet 
dette. De nye medlemmene vil få tilsendt velkomstbrev og invitasjon til å bli medlem av FB-
siden og få tilgang til medlemssiden på hjemmesiden. 
 
Æresmedlem 
Solveig har jobbet med utarbeidelse av hvordan vi skal utføre / gå fram for å gjøre ære på en 
eller flere medlemmer. Endring i vedtekter må presenteres og godkjennes på årsmøtet for å 
være gyldig. 

I statuttene §2 Kriterier står det:  

Æresmedlemskap i Klinefelterforeningen skal kun deles ut i ekstraordinære tilfeller og det er 
kun medlemmer i Klinefelterforeningen som kan tildeles æresmedlemskap. 

Ekstraordinære tilfeller kan være en eller flere satsningsområder. Den som tildeles 
æresmedlemskap må ha utvist en betydelig innsats for Klinefelterforeningen. Kandidaten må 
innad og utad ha representert foreningen på en tillitsvekkende, representativ og uegennyttig 
måte, og bidratt betydelig til foreningens samhold, virksomhet og utvikling.  

Alle medlemmer kan foreslå kandidater, og forslagene bør dokumenteres og være skriftlige. 

Forslag skal behandles av styret. 

For æresmedlemmer §3 gjelder dette: Æresmedlemmet har stemmerett og inviteres 
kostnadsfritt til samlinger og sammenkomster.  

 



Eventuelt: 

Vi har per nå ikke noen oppdatering med tanke på covid-19 pandemien og tilskuddet fra 
Bufdir. 

Neste møte: torsdag 25. februar. 

 

Referent  

Solveig Larsen 

 
 
 
 
 
 
 
 


