Årsmøteprotokoll 2012
Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47
medlemmer til stede derav 44 med stemmerett.
Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.
Godkjenning av innkallinga til årsmøte: Enstemmig godkjent.

1. Valg av møteleder: Jon Gunnar Arntzen (enstemmig valgt)
2. Valg av møtereferent: Trond Rehn (enstemmig valgt)
3. Valg av to personer til å underskrive underskrive årsmøteprokollen: Her ble tre personer
valgt: Arne Robertsen, Jan Tengs Karlsen og Harald Pettersen
4. Valg av tellekorps på tre personer: Ine Bjølsand Sandberg,Nils Erik Tvedt og Gudrun
Nikolaisen.
5. Styrets forslag til årsmelding: I kapittel om medlemskap står det følgende: Bruker SSB sin
mal for å regne ut hvor mange det er i et familiemedlemskap...Årsmøte ble enige om å
bytte ut ordet mal med ordet statistikk. I kapittel om minnestunder skal navnet være Ole
Bertin Pettersen. Årsmeldingen ble enstemmig godtatt med disse endringene.
6. Styrets forslag til regnskap: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
7. Innkomne forslag: (7a) Forslag fra Rita Wallin: Hadde det vært mulig å få til en
julekonsert med julebord og en overnatting i desember? Vi har jo så mange og flinke
musikere lokalt. Er klar over at det koster penger. kunne vi brukt av pengene som går til
lokallagene? Det går fint an å ha lokallag uten tilskudd. Betaler et medlem kr 50,- på
hvert lokallagstreff, og litt loddsalg, da dekker det litt mat og leie av lokale. Dette er
ønsket av mange medlemmer fra nord til sør.
Styret i LOR hadde følgende
følgende innstilling: Forslaget avvises som en aktivitet i 2012.
Forslagsstilleren bes om å komme med et mer gjenomarbeidet forslag, ikke minst med
hensyn til budsjett i god tid før neste søknadsfrist om grunnstøtte til departementet, som
er den 15 oktober, slik at foreslåtte aktiviteten kan tas med i det søknadsbudsjettet.
Styret anbefaler videre at et videre arbeid med dette, om mulig skjer i samarbeid med
styret i forslagsstillerens lokallag. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag fra Nikolai Bjønnes: (7b)
1. Styret i LOR skal holde holde medlemmene fortløpende orientert om foreningens
virksomhet. Styrets innstilling: Selv om det ikke sies hva slags virksomhet det her er
snakk om, sier styret seg enig i forslaget. Styret mener også at dette skjer,blandt annet
gjennom LOR-speilet og gjennom informasjon på de to treffene vi har, der alle deltagerne
også gis mulighet til å komme med spørsmål og synspunkter. Det er dessuten tatt høyde i
budsjettforslaget for en økning av antall LOR-speil i 2012. I det seneste nr av LOR-

speilet ble det også laget en sammenfatning av styrets arbeid. Styret foreslår derfor at
hvert nummer av LOR-speilet fremover har med en fast spalte der styrets arbeid blir
sammenfattet.
2. Senest en uke etter avholdt styremøte skal medlemmene orienteres via LORs
hjemmeside eller annen hensiktsmessig måte.
Styrets innstilling:
Forslagstilleren sier ikke noe om hva det i så fall skal orienteres om. Det vil være praktisk
umulig å orientere noe som helst fra styret senest en uke etter avholdt styremøte. Det vil
i så fall bety at styret orienterer før en protokoll fra styremøte er vedtatt, noe som alltid
skjer på nestkommende styremøte, i tråd med vanlig organisasjonspraksis.
Styret mener det vil være uforsvarlig å orientere om noe før protokollen er godkjent.
Styret vil avvise at det skal orienteres om styresaker på hjemmesidene, som også kan
leses av andre enn medlemmene i LOR. En slik orientering vil derfor bli noe
sparsommelige. Styret henviser til ovenstående forslag om relevant informasjon i LORspeilet, samt at styrets protokoller sendes lokallaga så snart de er godkjent og eventuelle
personsensitive opplysninger tatt ut
3. Når styret er spesielt engasjert i viktige saker i forbindelser med granskningsutvalg,
utdelinger fra RT-fondet eller lignende skal medlemmene orienteres. Om mulig skal
medlemmene og/eller lokallaga gis anledning til debatt.
Styrets innstilling:
innstilling:
Styret er av den mening at det her må være visse saker forslagstilleren har misforstått
Styret er ikke spesielt engasjert i saker i forbindelse med granskningsutvalget. Dette er et
statelig oppnevnt utvalg. Styrene i Romanifolket/taternes organisasjoner har blitt bedt om
å oppnevne representanter til en referansegruppe som skal komme med innspill til
utvalget. Det er gjort. Ut over dette, er ikke styret i LOR engasjert i viktige saker i
forbindelse med granskningsutvalget. Dette er også i tråd med den statlige instruksen for
offentlige oppnevnte utvalg. De som ønsker informasjon fra granskningsutvalget bør
henvende seg direkte dit. Dette er det informert om på hjemmesidene til LOR.
Når det gjelder stiftelsen for Romanifolkets/taternes kulturfond (RT-fondet) er dette en
selvstendig organisasjon med egne vedtekter, og som i tillegg må følge stiftelsesloven. Det
eneste LOR gjør, er å velge representanter med vararepresentanter til stiftelsen på sitt
årsmøte, i tråd med stiftelsens vedtekter. Når de er valgt, er de selvstendige
styremedlemmer i stiftelsen. LOR diskuterer heller aldri på forhånd utdelinger fra fondet.
Slike diskusjoner skjer i stiftelsens styre. Tildelingene legges alltid ut på stiftelsens
hjemmesider. den som ønsker informasjon om arbeidet i stiftelsen, kan henvende seg
direkte dit. Også dette er det informert om på hjemmesidene til LOR. Styret kan ikke se
hvordan medlemmer og lokallag(om mulig) kan gis anledning til debatt gjennom LOR i
disse sakene, og avviser dermed punkt 3.
4. Lokallaga i LOR oppfordres til å følge disse retningslinjene for å sikre god informasjon
til medlemmene.
Styrets innstilling: Lokallagene i LOR er pålagt å til enhver tid følge organisasjonens
vedtekter. Styret i LOR kan ikke imidlertid ikke se hvordan lokallagene for eksempel kan
pålegges å følge det forslagsstilleren tar opp i pkt. 3.
Styret i LOR er selvfølgelig av den oppfatning at det er viktig at også lokallaga gir en god

informasjon til sine medlemmer om saker som angår dem, men mener at de også må få
avgjøre når og hvordan dette skal skje. Styret vil imidlertid ta hensyn til årsmøtes vedtak
i forbindelse med ovenstående forslag og forholde seg til det, innenfor rammene av
adekvate lover og forskrifter.
5. Informasjon som gis skal anonymiseres slik at hensynet til konfidensialitet og
personvern ivaretas.
Styrets svar:
Styret i LOR tar alltid hensyn til konfidensialitet og personvern når det informeres.
Styret vil imidlertid bemerke at det kan virke som om forslagsstilleren ikke helt har tenkt
gjennom de detaljerte problematikken i dette i noen av sine forslag.
Styret vil selvfølgelig alltid ta hensyn til konfidensialitet og personvern. Noe av dette er
også nedfelt i vedtektene til LOR.
Alle punktene ble stemt over under ett og det ble enstemmig vedtatt med følgende
endring: I Punkt 2 ble det tydeliggjort av styrets innstilling at ikke godkjente
møteprotokoller ikke kan legges ut på LOR sine hjemmesider eller på annen måte før de
blir godkjente.
I punkt 3 ble følgende setning stående da forslagsstilleren strøk setningen om
Granskningsutvalget og R/T-fondet: Når styret er engasjert i viktige saker skal
medlemmene orienteres. Forslaget ble stemt over samlet
8. Styrets forslag til virksomhetsplan: Det kom inn følgende forslag fra Bjørn Jansen om et
tillegg under rubrikken om organisasjonsutvikling: Det foreslås at det kommende styret
foretar en grundig gjennomgang av informasjonsflyten i LOR ut til medlemmer og
lokallag,hvordan denne kan forbedres og hva kan/ikke informere om.
Vedtak: Forslaget fra Bjørn Jansen ble enstemmig vedtatt.
9. Styrets forslag til budsjett: Enstemmig godkjent,og det nye styret får godkjennelse til å
justere budsjettet etter behov.
10. Valg: Valgkomiteen la fram følgende forslag til nytt styre:
Styreleder: Svein Eriksen
Nestleder: Nils Johnny Nilsen
Kasserer: Inger Kvennodd
Sekretær: Trond Rehn
Styremedlemmer: Nina J R Pettersen
Bjørn Nikolaysen
Sissel Daabous
Varamedlemmer: Bjørn Jansen
Morgan Pettersen
Nina Pettersen
Representanter og vararepresentanter til stiftelsens styre:
Bjørn Jansen (personlig vara Morgan Pettersen)
Trond Rehn (personlig vara Bjørn Nikolaysen)
Sissel Daabous(personlig vara Nina J R Pettersen)

Representanter til stiftelsens årsmøte:
Jan Tengs Karlsen
Anette Rosengren Andersen
Nina Pettersen

Følgende ble valgt:
Styreleder: Svein Eriksen
Nestleder: Nils Johnny Nilsen
Kasserer Inger Kvennodd
Sekretær Trond Rehn
Alle fire enstemmig valgt
Under valg av 3 styremedlemmer kom det inn et benkeforslag på Nocolai Bjønness og det ble
foretatt skriftlig valg på følgende personer: Bjørn Nicolaysen, Sissel Daabous, Nina J R Pettersen
og Nicolai Bjøness. 44 stemmer ble avgitt:
Bjørn Nikolaysen (43 stemmer)
Sissel Daabous
(39 stemmer)
Nina J R Pettersen( 39 stemmer)
Nicolai Bjønness
(11 Stemmer)
Bjørn Nikolaysen, Sissel Daabous og Nina J R Pettersen ble valgt som
styremdlemmer.
Følgende ble valgt til varamedlemmer etter at årsmøte gikk inn for et benkeforslag til å ha 4
varamedlemmer og at Nikolai Bjøness ble den 4 vara.
Følgende ble valgt:
Varamedlem 1: Bjørn Jansen
Varamedlem 2: Morgan Pettersen
Varamedlem 3: Nina Pettersen
Varamedlem 4: Nicolai Bjønness
Følgende ble valgt inn i styret til Romanifolket/Taternes kulturfond:
Bjørn Jansen (personlig vara Morgan Pettersen)
Sissel Daabous( personlig vara Nina J R Pettersen)
Trond Rehn (personlig vara Bjørn Nikolaysen)
Representanter til stiftelsens årsmøte:
Jan Tengs Karlsen
Anette Rosengren Andersen
Nina Pettersen.
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