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Referat fra styremØte L 2022 for Helseinnovasjonssenteret
AS.
Tid: Tirsdag 15. mars klokken 1000 - 1300
Sted: Møte rom 2, Helseinnovasjonssenteret, @vre Enggate 8b, Kristiansu nd
Navn

Rolle

Tilstede

Bodil Palma Hollinssæter
Arne I ngebrigtssen

Stvreleder
Nestleder
Stvremedlem
StVremedlem

X

StVremedlem
Varamedlem

X

Helge Ristesund

Kristoffer Jenssen
Olaug Haugen

Tom Anders Stenbro

Forfall

Kommentar
Deltakelse på Teams

X

Fo rfa Il

X
X

X

Deltakelse på Teams. lnngår som

ordinært styremedlem i Kristoffer
ienssen sitt fravær.
Geir Dagfinn Sylte
Andrea Valeria Farfan
Biarte Bve Løfaldli

Adm.Dir
Servicemedarbeider
FoUl leder

X

Toril Ulfsnes

Revisor

X

X
X

Deltok under sakO6/22
Deltok under sak04/22

Saksliste:

Vedtakssaker
Sak O1.122 Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Sak 4 behandles før sak 3. Sak 9 utsettes til neste styremøte. Sakslisten
godkjennes med disse endringene.

SakO2l22 Godkjenning

av referat fra styremøte den 7 desember 2O2l (vedlagt)
Vedtak:
Referat vedtas.

SakO3l22 Årsrapport

HIS 2021 (vedlagt)

Vedtak:
Årsrapport for 2021, godkjennes.
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SakO4l22

Årsregnskap med årsberetning HIS 2021 (vedlagt)
Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2021.
Vedtak:
Regnska

Sako5l22
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Søknad om økt statlig tilskudd til Helseinnovasjonssenteret AS (vedlagt)
Helseinnovasjonssenteret AS er godt etablert og arbeider aktivt med å
gjen nomføre samfu nnsoppd raget. Behovet for omstilling i helsetjenesten
er stort, og senterets samhandlingsmodell er viktig for å få etablert ny
kunnskap og nye løsninger som tas i bruk og bidrar til økt bærekraft. Med
økt statlig støtte vil senterets ressurser optimaliseres samtidig som økt
pra ksisnær forskn i ng-, i nnovasjon og utvikli ngsaktivitet genereres fra
in n byggere, tjenestene, næri ngsa ktører og a kadem ia.
Vedtak:
Helseinnovasjonssenteret AS sØker om økt statlig tilskudd fra 2023.
Fremlagt sØknad korrigeres med styrets innspill. Styreleder signerer og
sender inn søknad på styrets vegne.

Orienteringssaker

SakO6122 Adm. dir. rapport. (vedlagt)
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

SakO7l22 Regnskap per 28.02.2022 (vedlagt)
Regnskapet fremlegges til styrets orientering
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

SakO8l22

Ledelsens gjennomgang av HMS/tK systemet (vedlagt)
Ledelsens gjennomgang av lK/HMS status lor 2021, presenteres i møtet.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

SakO9l22 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i mØtet)
Vedtak:
Orienteringen utsettes til neste styremøte.
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Diskusjonssaker:

SakLOl22 Evt.

t.

2.

lnnlevering av aksjonæroppgave for selskapet.
Det ble rettet spørsmål om aksjonæroppgave for selskapet var innsendt
innen fristen til tross for at selskapet er fritatt for skatteplikt. Adm.
følger opp spørsmålet med selskapets forretningsfører.
Nestleder i styret Arne lngebrigtsen informerte om at han står på valg
som medlem i et annet styre og at han ved et slikt styreverv vil komme i
en posisjon med interessekonflikt og vil måtte trekke seg fra HIS sitt
styre.

Kristiansund den L5 mars 2023

Bodil Palma Hol lingsæter
Styreleder

Helge stesund
Styremedlem
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Tom Anders Stenbro
Styremedlem
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