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Til medlemmene i  
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon 
 
 

       Oslo 10.juni 2020 
 
 

Innkalling til årsmøtet 2020 
 
Vi prøver igjen. Det planlagte årsmøtet 11.mai ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.  
 
Nytt tidspunkt er fastsatt og i henhold til vedtektene § 5 punkt 3 innkalles det til årsmøte i 

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon torsdag 3.september 2020 kl 13.00 The Hub 
i Oslo. 
 
Det vil være anledning til å delta på årsmøtet digitalt. Det vil kreve påmelding og påmelding 
sendes jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no. Vi vil gjerne ha påmelding fra alle som skal 
delta, og hvorvidt dere skal delta på The Hub eller om dere skal delta digitalt. De som skal 
delta digitalt vil få tilsendt en lenke når det nærmer seg. Vi må ha påmelding senest 
1.september, men gjerne tidligere. 
 
Frist for å melde saker som ønskes behandlet på årsmøtet 2020 er senest 6.august. 
Saker sendes sekretariatet pr e-post, fagraadet@rusfeltet.no. 
 
Endelig saksliste med sakspapirer sendes medlemmene senest tre uker før årsmøtet. 
 
Saker som skal behandles på årsmøtet er:  

- konstituering 
- årsmelding  
- regnskap for 2019 
- arbeidsplan 2020 
- budsjett 2020 
- innkomne saker  
- valg. 
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Den gjeldende strategiske plan går ut i 2020 og styret vil presentere en ny strategi for 
årsmøtet.  
 
Vi starter med lunsj fra kl 12.00 – 13.00. Årsmøtet starter kl.13.00 og har i utgangspunktet en 
tidsramme til kl.18.00. Det er kostnadsfritt å delta på årsmøtet. 
 
Alle medlemmer kan møte med flere representanter, men det må være avklart hvem som 
skal ha stemmeretten. Påmelding sendes sekretariatet på fagraadet@rusfeltet.no. 
 
Vi håper flest mulig finner veien til årets årsmøte og ønsker alle velkommen til årsmøte 
2020.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon 
 
 
Anders Dalsaune Jansen 
Konstituert styreleder 
(sign)        Jan Gunnar Skoftedalen 
        Leder 
 
 
Vedlagt ligger oversikt over styremedlemmer som er på valg og dem som ikke er på valg 
 
Følgende styremedlemmer er på valg  
 • Styreleder Kirsten Frigstad – leder 24SJU Kirkens bymisjon Oslo 
 Telefon: 926 91 794 e-post: kirsten.frigstad@bymisjon.no  

6 år som leder. Tar ikke gjenvalg, ble pensjonist juni 2020.  
   
• Styremedlem Vidar Sten Hårvik – leder Marborg  

Telefon 934 08 912 e-post: vidar@marborg.no  
8 år i styret. Kan ikke gjenvelges. 

  
• Styremedlem Trude Lønning – rus og psykisk helsesjef Sandnes kommune  

Telefon 995 53 098 e-post: trude.lonning@sandnes.kommune.no  
6 år i styret. Kan gjenvelges for en periode.    
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 • Styremedlem Frode Woldsund – leder Frelsesarmeen region sør  

Telefon 901 24 566 e-post: frode.woldsund@frelsesarmeen.no  
6 år i styret. Kan gjenvelges for en periode.  

 
• Styremedlem ledig. Skal etterfølge Berit Kalgraff som sluttet i rusfeltet høsten 2019. 
            
 
Følgende styremedlemmer er ikke på valg:  
• Styremedlem Anders Dalsaune Jansen – leder Tyrilistiftelsen  

Telefon 950 88 814 e-post: anders.dalsaune.jansen@tyrili.no  
5 år i styret som nestleder 

 
• Styremedlem Janka Holstad – divisjonsdirektør Blå Kors  

Telefon 481 02 170 e-post:janka.holstad@blakors.no  
1 år i styret   

  
• Styremedlem Kine Haugen – seksjonsleder Sykehuset Østfold, representere FO 
 E-post kine.haugen@so-hf.no 
 1 år i styret 
 
• Styremedlem Lars A Lian – faglig leder Fossumkollektivet 
 Telefon 997 11 818 E-post lars@fossumkollektivet.no 
 1 år i styret 
  
Medlem i valgkomiteen som er på valg:  
•  Kirsten Frigstad  – gikk inn for Tommy Sjåfjell som er foreslått som styremedlem 
 
Valgkomiteen består av:  
• Reidun Wilhelmsen telf 922 58 004 e-post reidun@k-arken.no  
• Egil Atle Bremnes telf 470 24 240 e-post egil.atle.bremnes@karmoy.kommune.no 
• Kirsten Frigstad telf 926 91 794 e-post kirsten.frigstad@bymisjon.no 
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