
LANDSSTYREMØTE   

28.01.2021  

  

Møte nr 1 
 

TIL STEDE: Eli Eiklid, Martin Berg, Marie Brattbakk, Andrè Eilertsen, Marianne Nyland, Ingeborg Dahl-
Hilstad 
 

FORFALL: Perpetua Azavedo  
 
Protokollen er elektronisk godkjent, og signeres fysisk i første fysiske møte.  
 

SAK 1-1-21 Årsmøter i lagene 
 Flere lag er usikre på gjennomføring av årsmøtene med oppblussing av Covid-19. 

Lagene oppfordres til å gjennomføre årsmøtene som planlagt der dette er forsvarlig, 
og mulighetene for å gjennomføre det digitalt.   

 
Vedtak:  
Årsmøtene skal primært gjennomføres innen 15. april, før dette tidspunktet kan 
møtet flyttes om nødvendig med bistand fra sekretariatet.  
Dersom laget ikke rekker å gjennomføre det innen fristen i vedtektene må det søkes 
landsstyret med begrunnelse. Det er landsstyret som gir forlenget frist for 
gjennomføring av årsmøtet.  
Landsstyret oppfordrer til å delta på temakveld digitalt for å se hvordan det fungerer.  

 
SAK 2-1-21 Tilskudd til lagene 
 Kriterier for tilskudd til lagene tilsier per i dag at for å motta tilskudd må lagene ha 

gjennomført et lovlig årsmøte, de må ha hatt en medlemsaktivitet og de må ha hatt 
et forebyggende arrangement. Koronaen har ført til at disse aktivitetene ikke har 
kunnet gjennomføres i 2020. 

  
 Vedtak: 
 Koronaen har vært en utfordring for flere lag, noen har mistet inntekter og det har 

vært vanskelig å arrangere aktiviteter.  
 Landsstyret ønsker å stimulere til aktivitet gjennom tilskuddet og sørge for at lagene 

ikke står på bar bakke når vi kan komme i gang med vanlig drift igjen.  
 Landsstyret ber sekretariatet overføre summen for i fjor på kroner 7500 til de lagene 

som ikke har mottatt den enda, samt overføre 15 000 til alle lag for 2021.  
 Landsstyret understreker at lagene må ha gjennomført et lovlig årsmøte avholdt etter 

vedtaket i sak 1-1-21 for å motta summen for 2021.  
  
SAK 3-1-21    Årets hjertevenn 
 Årets hjertevenn er en person som har utmerket seg ved å stå på ekstra for laget og 

forbundet i året som har gått. Laget nominerer vedkommende, og det er også laget 
som premieres med kroner 10 000.  
Tanken er at man skal stimulere til aktivitet og løfte fram de som gjør noe for å 
fremme de gode tiltakene. Dette er sjansen til å løfte fram de trofaste medlemmene, 
de som ikke alltid skinner sterkest, men de som aldri sier nei. Årets hjertevenn er en 
lokal ildsjel.  
Årets hjertevenn kårer vi hvert år framover.  
 
Vedtak:  



Det var ikke noen som meldte seg til å være jurymedlemmer, derfor tok Landsstyret 
selv jobben med å være jury.  
 
Asker og Bærum lokallag har sendt inn forslag på Kristin Levinsen som årets 
hjertevenn for 2020. 
I begrunnelsen sin sier de blant annet: ” Kristin er et ubetinget «ja» menneske som 

påtar seg de oppgavene hun blir spurt om å gjøre. Hun ikke bare utfører oppgavene, 

men hun gjør det alltid på en slik måte at hun legger inn en ekstra innsats. Hun er full 

av hjertevarme og omsorg og det preger alt hun gjør.» 

Landsstyret er stolte og glade for å ha et medlem som Kristin Levinsen i 

Personskadeforbundet LTN og at hun er vår Hjertevenn for 2020.  
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Martin Berg
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