
Helseinnovasjonsenteret
- i tenln:ø fu hclløelllett wditkaøng og nnhondlng

Referat fra styremøte 1 2020 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Mandag27. januar klokken 1130 - 1400
Sted: Møterom 1, Helseinnovasjonssenterel, Øvre Enggate 8b, Kristiansund

Deltakere

Saksliste:

Vedtakssaker
Sak 01/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 02/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 11 desember 2019 (vedlagt)
Vedtak:
Referat vedtas.

Sak 03/20 Behandling av vedtektsendringer (vedlagt)
I forbindelse med skattefritak for selskapet foreligger forslag til
vedtektsendringer. Revisor og regnskapsfører redegjorde for dialog med
skatteetaten og vilkår for skattefritak i vedtektene.

Vedtak:
Styret awenter endelig svar fra skatteetaten før saken behandles. Saken
utsettes til neste møte.

lnnkal ling ti I ekstraordi nær generalforsamli ng
Dette gjelder opprinnelig sak 06/19.
$ 8 i vedtektene som omhandler bestemmelser ved oppløsning og
awikling, kan ifølge regnskapsfører være en utfordring i forhold til
skattefritak for selskapet. I styremøte 1 2019 ble det besluttet at saken

Navn Rolle Iilstede Forfall y'ara / Kommentar

Bodil Palma Hollingsæter ityreleder X

Arne lngebrigtssen \estleder x

Helge Ristesund ityremedlem x

Kristoffer Jenssen Styremedlem x

Claug Haugen Styremedlem x Ellen Engdahl

Ellen Engdahl Varamedlem X

Seir Dagfinn Sylte Adm. direktør X

Rolf K. Sæther Revisor X

Deltok under sak03/20,
04/20, 06/19 oe07 h9

BjØrn Michelsen Regnskapsf6rer x
Deltok under sak03/20,
04/20, 06/19 oeoT /19

Sak 10/20



utsettes inntil at man har sjekket nærmere med skatteetaten gjennom
skriftlig forespørsel om hva som godtas av vedtektsendringer opp imot
dagens vedtekter og hva som kan godtas av formuleringer.
Saken er tatt opp med skatteetaten og etter forespørsel er det fremlagt
følgende dokumentasjon innen frist 15 januar:

o Beskrivelse av faktisk aktivitet i 2019
o Foreløpig regnskap 2019
o Forslag til nye vedtekter

I utgangspunktet foreligger grunnlag for skattefritak, men det betinger en
vedtektsendring. Frist for innlevering av skattemelding (selvangivelsen) for
formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper mv er 2 juni 2020.1 god tid før
denne fristen må vilkårene for skattefritak være innfridd.

Vedtak:
Styret avventer innkalling til generalforsamling til sak 03120 er behandlet i

styret.

Sak 04/20 Godkjenning av åpningsbalanse per 01.12.2019 (ettersendes)
Grunnlag for åpningsbalanse er avsluttende regnskap og balanse per
30.11.2019.

Vedtak:
Fremlagt åpningsbalanse tas til orientering. Når endelig
regnskapsavslutn ing foreligger legges revisorbekreftet åpningsbalanse
frem for styret til behandling.

Sak 11/20 Budsjett for perioden 01.12.2019 - 31 .12.2020 (ettersendes)
Dette gjelder opprinnelig sak 07/19.
I møtet fremlegges:

o Et avsluttende regnskap og balanse ved prosjektperiodens slutt
30.1 1 .19

o Periodisert budsjett 2020 inklusive prosjektregnskap
o Likviditetsbudsjett

Vedtak:
Det fremlagte budsjettet for perioden 01.12.2019 til 31 .12.2020 vedtas

Sak 05/20 Medlemskap i KS bedrift
Ved opprettelsen av Helseinnovasjonssenteret AS ble enhet
Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund kommune overdratt til det nye
selskapet som et offentlig eid, non profit aksjeselskap. I forbindelse med
overdragelsen ble de rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale/
arbeidsforhold med Kristiansund kommune overført til HIS AS. I det ligger
at HIS AS itariffperioden er bundet av tariffavtale som tidligere
arbeidsgiver var bundet av.
Gjennom at HIS AS knyfter seg til hovedavtale og hovedtariffavtale i KS vil
man ivareta kontinuitet i retningslinjer og vilkår mellom ansatte og bedrift.
Hovedavtalen regulerer forhandlingsordning og samarbeid mellom
forhandlingspartene. Hovedtariffavtalen sikrer arbeidsgiver stabilitet og
forutsigbarhet i avtaleperioden samt sikrer rettighetene til arbeidstakere.
KS bedrift er en organisasjon for offentlig eide eller ideelle samfunns-
bedrifter. Gjennom en samarbeidsavtale med kommunesektorens
organisasjon KS har KS bedrift god kontakt med eierne av selskapene.
Ut over dette vil HIS som medlem ha tilgang til arbeidsgiverservice.
Arlig kostnad ved medlemskap er i 2020 ca. kr. 30 OOO.



Vedtak:
Helseinnovasjonssenteret AS tegner medlemskap i KS bedrift

Sak 06/20 Revidering av virksomhetsplan (vedlagt)
Det ble i 2019 utarbeidet og vedtatt en virksomhetsplan for perioden 2019
- 2021 som definerer en del av de sentrale faktorene som er
retningsgivende for senterets videre utvikling og drift. Planen revideres
årlig og legges frem for styret for revidering 2020.

Vedtak:
Revidert vi rksomhetsp lan for Helsein novasjonssenteret AS for perioden
2019- 2021 godkjennes.

Orienteringssaker
Sak 07/20 Handlingsplan 2020 (vedlagt)

Med utgangspunkt i virksomhetsplan for perioden er det utarbeidet
handlingsplan for å målrette tiltakene for 2020

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 08/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 09/20 Arsrapport 201 9 (ettersendes)
Det er utarbeidet en årsrapport som redegjør for Helseinnovasjons-
senterets virksomhet og utvikling for året 2019. Målet er at den skal gi
eiere, fi nansielle bid ra g sytere ti I senteret, samarbeidspa rtnere,
medarbeidere og andre interesserte en god oversikt over senterets
aktiviteter i 2019.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning



Diskusjonssaker
Sak12120 Referat eller protokoll efter styremøter

Det ble i møtet diskutert om det skalforeligge protokoll eller referat etter
styremøtene i Helseinnovasjonssenteret AS.

Vedtak:
Helsein novasjonssenteret skriver referat etter styremøtene.

Kristiansund den 27 .04.2020

Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

Helge Ristesund
Styremedlem

Arne lngebrigtsen
Nestleder styre

Ellen Engdahl
Styremedlem

Kristoffer Jenssen
Styremedlem



Referat fra styre møte den 27 januar 2020
H elsei n n ovasjonsse nteret AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

. BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, signert 30.11.2022 med lD-Porten: BanklD

Det signerte dokumentet innholder
. En forside med informasjon om signaturene
. Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
. Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.o
Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet iAdobe Reader, skal det stå øverst at
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke er endret etter signering.



Referat fra styre møte den 27 januar 2020
H elsei n n ovasjonssenteret AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

. ARNE INGEBRIGTSEN, signerl06.12.2022 med lD-Porten: BanklD Mobil

Det signerte dokumentet innholder
. En forside med informasjon om signaturene
. Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
. Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.a
Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet iAdobe Reader, skal det stå øverst at
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke er endret etter signering.



Referatfra styre møte den 27 januar 2020
H else i n n ovasjonssenteret AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

. HELGE RISTESUND, signert 28.11.2022 med lD-Porten: BanklD Mobil

Det signerte dokumentet innholder
. En forside med informasjon om signaturene
. Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
. Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.o
Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet iAdobe Reader, skal det stå øverst at
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke er endret etter signering.



Referat fra styre møte den 27 januar 2020
H elsei n n ovasjonssenteret AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

' KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, signert 06.12.2022 med lD-Porten: BanklD Mobil

Det signerte dokumentet innholder
. En forside med informasjon om signaturene
. Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
. Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.o
Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet iAdobe Reader, skal det stå øverst at
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke er endret etter signering.



Referat fra styre møte den 27 januar 2020
H else i n n ovasjonsse nteret AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

. ELLEN ENGDAHL, signert 28.11.2022 med lD-Porten: BanklD

Det signerte dokumentet innholder
. En forside med informasjon om signaturene
. Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
. Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.o
Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet iAdobe Reader, skal det stå øverst at
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke er endret etter signering.


