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Protokoll styremøte 17.06.2020 Kl. 09.30 – 10.50. 
Digitalt via Microsoft Teams.  

  
  
Til stede:       Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm,  

Per Gimnes, Oddrun Beyer Holm og Mathilde Hofseth Skorpen. 
 

Forfall:          Arild Kvamme. 

 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen.  

 

 

Sak 34/20 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 34.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjennes. 

  34.2 Godkjenning av protokoll fra 20.05.2020. 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

  

Sak 35/20 YAM. 

 Prosjektgruppen er godt i gang med arbeidet. De har utarbeidd framdriftsplan, 

kontaktliste over ungdomsskoler og invitasjon til skolene som kan melde sin 

interesse for gratis undervisning i YAM. I første omgang vil det bli gitt informasjon 

om YAM til ungdomsskolene. Senere vil det bli sendt informasjon til aktuelle 

fagpersoner i kommunene.  

 

Målet er å gi alle ungdomsskoler tilbud om undervisning i YAM over en tre-

årsperiode fra 2021. 

 Vedtak: Tatt til orientering. 

  

Sak 36/20 Velferdsmidler – første tildeling. 

 Fylkeslaget søkte om og fikk velferdsmidler for videretildeling til lokallagene. 20. 

mai ble det sendt informasjon om ordningen til lokallagene med søknadsfrist 7. 

juni. En har mottatt søknader fra MH Sykkylven, MH Stordal, MH Molde, MH 

Haram og MH Ålesund. Alle søkerne planlegger arrangement for egne medlemmer. 

 

En har til disposisjon kr 13.000, og det blir tildelt kr 120 pr deltaker.   

I tillegg til at det har vært sendt ut melding på mail om midlene, har en også 

kontaktet flere lokallag og minnet dem om muligheten til å søke om midler. Som 

kjent kan fylkeslaget søke om flere midler i oktober/november som lokallagene kan 

bruke på julearrangement.    

   

Fylkesstyret har valgt å gi det årlige lokallagstreffet høy prioritet i tildelingen, men 

grunnet covid-19 blir det ikke treff i år. Midler som ikke blir benyttet i denne 
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tildelingen, blir å tildele i forbindelse med tildelingen i oktober/november til 

juleaktiviteter. 

Vedtak: Lokallagene i Sykkylven, Stordal, Molde, Haram og Ålesund får inntil kr 120 i 

velferdsmidler for hver deltaker. 

  

Sak 37/20 DBT-team (Dialektisk atferdsterapi) – representant i fagråd. 

 Psykologspesialist Yngvill Ane Stokke Westad, avdeling for DPS Nordmøre og 

Romsdal, Spesialpoliklinikken for DBT, Klinikk for psykisk helsevern, Helse Møre 

og Romsdal HF har tatt kontakt. Hun skriver at i Helse Møre og Romsdal har de 

opprettet et DBT-team som arbeider med pasienter med emosjonell ustabil 

personlighetsproblematikk og/eller selvskadende atferd med eller uten 

suicidalintensjon.  

De ønsker å opprette et kvalitetsdataregister for å sørge for at behandlingen de 

tilbyr har effekt. Dette for å kunne sørge for god pasientbehandling, og om 

nødvendig endre deres behandlingstilbud dersom de ikke klarer å hjelpe slik de 

ønsker. I forbindelse med dette ønsker hun å opprette et fagråd, blant annet med en 

representant fra oss/aktuell brukerorganisasjon. Dette ville gitt dem uvurderlige 

innspill og hjelp til å kvalitetsikre deres tilbud. 

Mailen er videresendt til lokallagene som er bedt om å komme med forslag på 

interessert person i løpet av juni.  

Neste møte i fylkesstyret blir i august, og for å gi snarlig svar, bør AU få fullmakt 

til å gi tilbakemelding om representant når svarfristen er ute. 

 Vedtak: Styret gir AU fullmakt til å velge representant til fagrådet. 

  

Sak 38/20 Utsatt årsmøte i fylkeslaget – fastsettelse av dato, m.m. 

 Årsmøtet ble berammet til 18. april, men ble utsatt grunnet covid-19.  

Det tas sikte på å holde årsmøtet lørdag 5.september. 

 

Ved innkallingen til årsmøte 18. april, ble fristen for å sende inn saker til årsmøtet 

satt til innen 24. mars. Det kom ingen innspill til saker. 

  

Styret bør ha møte i begynnelsen av august sammen med møteleder og bisitter 

vedrørende gjennomføringen av årsmøtet. Møtedato bør avklares før sommerferien. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

 39/20 Referat- og orienteringssaker. 

 

39.1 Oppsummering ukentlige møter med Helsedirektoratet/Brukerrop. 

Rapportene fra Haakon Steen blir sendt fortløpende lokallagene og 

styremedlemmer. 

 

39.2 Årsmøte i FFO Møre og Romsdal. 

Anna Margrethe Drægebø Moe orienterer om årsmøtet som ble avholdt pr. mail 

pga. covid-19. Funksjonstiden for det sittende styre ble forlenget til neste årsmøte. 

 

39.3 Avlyst kurs i Konflikthåndtering - søknad om dekning av kostnader 

Det avlyste kurset i konflikthåndtering medførte store kostnader, og det ble søkt 

SpareBank 1 SMN om støtte. Søknaden ble ikke imøtekommet. 

 39.4 Ferieavvikling ved fylkeskontoret. 
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Fylkessekretær Åshild Sivertsen avvikler hele sin ferie for inneværende år i ukene 

27 – 31. 

 

39.5 Innkomne brev jfr. postliste mai 2020. 

Styremedlemmene kan kontakte fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker.  

AU`s 

innstilling: Tatt til orientering. 

  

 

  

Mental Helse Møre og Romsdal   

 
 

Onsdag 17. juni 2020  
 

  

 

 

Anna Margrethe Drægebø Moe                                                     Irene Sundholm                                                      

   Fylkesleder/studieleder                                                                      Nestleder 

 

 

 

 

 Per Gimnes                                                                               Oddrun Beyer Holm                                                                                                                                                        

Styremedlem                                                                                   Styremedlem 

 

  

                                                             

Mathilde Hofseth Skorpen                                                                     Åshild Sivertsen                                                                                                                                                                                  

        1.vara                                                                                               Fylkessekretær                                                                                                               
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