
 

 

Protokoll: Årsmøte 2022 for Faglig råd for PPT 

Tid: Torsdag 29.9.2022 kl. 16:00 – 18:00  

Sted: Digitalt møte Teams 

 

Årsmøte ble avholdt digitalt på Teams.  

Antall fylkesdelegater tilstede: 11 delegater, hvorav 4 styrerepresentanter  

Til stede: 
Victoria Støa 
Anders Tønnesland 
Rebecca Wilhelmsen 
Roger Kvasvik 
Liv Ingunn Heie Medhaug 
Jan Gunnar Johnsen 
Margrete Ribe 
Linda Havdal 
Else Marie Vassdal 
Rolf Øistein Barmann-Jenssen 
Hæge Odberg 
 

Konstituering 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 
Godkjenne medlemmenes stemmerett 
Vi har 5 region, 2 medlemmer fra hver region er stemmeberettiget. Alle deltagere er 
stemmeberettiget i dagens årsmøte. 
 
Valg av møteleder 
Rolf-Øistein Barman-Jenssen 
 
Valg av referent 
Hæge Odberg 
 
Valg av to protokollunderskrivere 
Margarethe Ribe og Linda Havdal 

 
 

 



 
Årsmelding og orienteringer 
Styrets årsmelding for perioden 2020 – 2022 
Årsmelding ble gjennomgått og godkjent. 
 
Regnskap for 2021 
Regnskap og revisorrapport ble gjennomgått. Regnskapet er kontrollert og funnet i 
orden av revisor. Ingen innsigelser til regnskap. Regnskap og rapport ble godkjent. 

 
Budsjett og kontingent for 2022 
På bakgrunn i regnskapstall er det ikke laget et eget budsjett for 2022. Det ble 
besluttet å ikke kreve inn kontingent fra de ulike PP-tjenestene i 2022. Det var ingen 
innsigelser fra årsmøte til budsjett for 2022.  
  
       
Valg 
Nåværende styre ble valgt for 2 år ved årsmøte i 2020. Det skal velges nye 
styremedlemmer ved årets årsmøte, fra de ulike regionene. 
 
Valg av nytt styre. Valgkomiteens innstilling 
Region vest 
Representant til styre:  
Rebekka Wilhelmsen Solheim 
Rebekka.Wilhelmsen.Solheim@sunnfjord.kommune.no  
 
Vararepresentant: 
Else Marie Vassdal  
else.marie.vassdal@sandnes.kommune.no  
 
Region Nord: 
Representant til styre: 
Rolf Øistein Barman-Jensen 
rolf.øistein.barman.jenssen@tromso.kommune.no  
 
Vararepresentant: 
Kent Nyheim 
kent.nyheim@ppdvl.no 
 
Region Midt 
Representant til styre: 
Linda Havdal 
linhav@mgk.no  
 
Vararepresentant: 
Jan Gunnar Johnsen 
jan.gunnar.johnsen@levanger.kommune.no  
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Region Øst 
Representant til styre: 
Margrete Ribe 
margrete.ribe@moss.kommune.no  
 
Vararepresentant:  
Victoria Støa 
Victoria.Stoa@halden.kommune.no  
 
Region Sør 
Representant til styre: 
Hæge Odberg 
Haege.odberg@porsgrunn.kommune.no  
 
Vararepresentant: 
Ingen vararepresentant fra Sør 
 
Årsmøte godkjente valget. 
 
Valg av ny valgkomite 
Region Vest 
Roger Kvarsvik roger.kvarsvik@vlfk.no 
 
Region Nord: 
Anne Berit Løkaas Anne.Berit.Lokas@alstahaug.kommune.no  
 
Region Midt: 
Ingen representant til valgnemnd 
 
Region Sør: 
Ida Marie Engen idamarie.engen@siljan.kommune.no  
 
Region Øst: 
Ingen representant fra region Øst 
 
Årsmøte godkjenner valget. 
 
Strategivalg for kommende periode 
Det vurderes at nytt styre må finne strategi for å få opp interessen og 
oppmerksomheten for Faglig råd.  
 
Det vurderes også behov for at styre kan møtes fysisk.  
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Statped har ønske om å ha dialog med Faglig råd videre. Det samme er uttrykt fra 
Udir.  
 
Den nye nettsiden bør utvikles videre, som et sted for informasjon og dialog. 
 
Innspill fra årsmøte 
Det må gjøre en avklaring for om Agder tilhører region Vest eller Sør. 
 
PP-leder konferanse er en viktig møteplass for å sette agenda for Faglig råd, og 
Faglig råd brukes at Statped i planlegging og forberedelser til konferansen. 
 
Takk for innsatsen i Faglig råd til styremedlemmer som takker for seg; Liv Ingun Heie 
Medhaug, Anders Tønnesland og Gro Bjørnstadjordet Ericson. 

- Liv Ingunn Heie Medhaug stiller seg villig til å stille i rådet ut dette 
regnskapsåret, da det er hun som har hatt dialogen med nåværende revisorer. 

 
Velkommen til nye medlemmer i styret. I første møte i det nye styret foretas 
konstituering og valgt av roller for medlemmer i styret. 
 
 
Takk for oppmøte! 
 
 

 
      


