
 

Til medlemmene i Foreningen for barnepalliasjon                    Kristiansand 29.03.2015 

ÅRSMØTE I «JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN- JLOB- FFB Foreningen for 

barnepalliasjon» 

Møtet avholdes søndag 03.04.16 kl 14.00 på Scandic Edderkoppen i Oslo, St. Olavs Plass 1 

Årsrapporten blir delt ut på årsmøtet og sendt ut til våre medlemmer pr post. 

Endelig Program: 

Kl.12.30 Felles lunsj i hotellrestaurant på Edderkoppen og presentasjon prosjektet Oxford 

Textbook av Ingunn Berling Fridheim 

Kl. 14.00 Velkommen og utdeling av årsrapport ved leder og grunnlegger, Natasha Pedersen 

Kl. 14.10 Strategiplan og presentasjon av ny logo og hjemmeside og Vårt Eget Hus AS 

Kl. 14.30  Informasjon og sponsorer og samarbeidspartnere 

Kl. 15.00 kaffepause              

Kl. 15.30 - 17.00  Årsmøtet - saksliste: 
 
Styrets medlem, Nina Gresdal har sittet i to år og stiller til gjenvalg. Therèse Kjelling har vært 
konstituert nestleder fra 1. januar i år og stiller til valg som nestleder. 
Innkomne forslag til nytt vara som stiller til valg er Jan Erik Narvesen. Se presentasjon lengre ned. 
 
 
Kl. 15.30 - 17.00 Årsmøtet - saksliste: 
 
1. Godkjennelse av stemmeberettigede 
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
3. Valg av møteleder og referenter og underskrivere av protokoll 
4. JLOB årsrapport for 2015 
5. Valg av regnskapsfører og revisor 
6. Endringer av vedtekter. 
§ 1 FORENINGENS NAVN: Fra JA til lindrende enhet og omsorg til barn med forkortelse JLOB til 
Foreningen til barnepalliasjon med forkortelse FFB. 
§ 3 Endring av juridisk eier. 
§ 16 Tilføyelse ved oppløsing. Alle midler som Ja til lindrende enhet og omsorg for barn heretter kalt 
Foreningen for barnepalliasjon har, skal ved en oppløsning overføres til Vårt Eget Hus A/S – 
barnehospice for barn. 
7. Innkomne saker 
8. Strategiplan for 2016 - 2018 
9. Økonomi og budsjett 2016 
10. Valg 
 
 

http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Oslo/Scandic-Edderkoppen/#.VvprbuRJkhc


 
- Årsrapport-  fås utdelt på årsmøte 
- Budsjett- Fås utdelt på årsmøtet 
- Presentasjon av nytt vara (i dette dokumentet) 
- Strategiplan 2016- 2018 (presenteres på årsmøtet) 

 
 

Presentasjon av kandidat til 1. vara for FFBs styre. Jan Erik Narvesen. 

 

 

Jan-Erik Narvesen er 54 år, kommer fra og er bosatt i Kristiansand. Han er utdannet 

pedagog og har en master innen markedsføring. Til daglig jobber han som HR-direktør hos 

Hennig-Olsen is hvor han bl.a. er engasjert med leder- og organisasjonsutvikling. Tidligere 

har han jobbet som selvstendig konsulent og har bla. holdt en rekke kurs og foredrag innen 

kommunikasjon, ledelse og prestasjonsutvikling. Jan-Erik har 3 barn, alle jenter. 

Jan- Erik er og har vært medlem i JLOB gjennom de siste 4 årene og har personlige 

erfaringer innen barnepalliasjon. Jan- Erik var også konferansier på den første Nordiske 

konferansen i barnepalliasjon på Gardemoen i november 2015. 

 

 


