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Adresse 
Mental Helse Oppland  
v/Elin Anita Lund  
Kalkveien 5, 2818 Gjøvik 

Telefon 
+47 481 28 445 

E-post 
oppland@mentalhelse.no 

Organisasjonsnummer 
981 672 585 

Kontonummer 
2280 40 16833 

 

OPPLAND 

Protokoll styremøte Mental Helse Oppland 20.08.2019 
Kjellerstua, Leikvollvegen 30, 2656 Follebu16.00-21.00 

Tilstede: Anne Grete Mortensen, Alma Marit Bakken, Ragnar Rognlien, Sunniva Lien 
Rognlien, Hilde Gunn Kristiansen, Monica Neverdal, Elin Anita Lund,           
vara Mette Karsrud, og Øystein Høiby (invitert som gjest)  

Forfall: Bjørg Olaussen Sagmoen, og vara Kristian Loe 

 

Sak 8/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 9/2019 Godkjenning av protokoll fra 05.07   

Vedtak:  Godkjent med et tillegg på sak 7.2/19: 

              Alma Marit kjøper noen plastkasser som brukes til å lagre papirene som er    

  hentet fra Erna 

 

Sak 10/2019 Økonomi 

Sak 10.1        Orienteringssak                                                                                                                                           

  Kasserer har ikke tilgang til banken enda, da ikke alle har vært inne og signert i 

             Altinn 

Sak 10.2  Lokallaget Vågå/Sjåk/Lom har ligget nede i flere år og har pr d.d. få  

  medlemmer 

Vedtak:  Midlene fra Vågå/Sjåk/Lom overdras til MHO jamfør vedtektene § 29.2 

  

 

Sak 11/2019 Lokallagsrunden 

Orienteringssak:                                                                                                                                       

Toten er i gang i igjen, men har fortsatt ikke tilgang til banken, men det er 

forhåpentligvis i orden snart. 

  Gjøvik er i gang igjen etter ferien og har planlagt to turer og julebord, hvor de 

skal prøve å samarbeide med bl.a. Fontenehuset. 

  Lunner har ikke hørt fra dem etter ferien, men regner med det går bra. De 

skal inn i Viken fra 2020, men vi bidrar frem til den tid, hvis de trenger bistand 

til noe 

 Land, se egen sak 
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Besøksadresse 
Storgata 38,  
0182 Oslo 

Fakturaadresse 
Postboks 410 Lundsiden 
4604 Kristiansand 

Telefon 
Sentralbord  
+47 352 96 060 

E-post 
post@mentalhelse.no 

Organisasjonsnummer 
971 322 926 

 

 Lillehammer/Øyer/Gran har flere planer fremover. Ikke fått støtte fra 

Verdensdagen i år heller, men er i oppstart med å samarbeide med 

kommunen 

 Dovre/Lesja De ha blitt spurt om å innlemme Sel i sitt lokallag. De skal ha 

styremøte 23.aug og gir oss svar etter møtet 

 Gran Ikke kommet noe lenger, men det jobbes med ny oppstart 

  

 

Sak 12/2019 Strategiplan for kommuner uten lokallag 

Orienteringssak:  

 Vi har hatt en dialog om utkastet til strategiplanen. Anne Grete ønsker         
innspill på epost eller telefon. Tar den opp igjen på styreseminaret i oktober
  

 

Sak 13/2019 Håndbok for styret. Innspill til innhold. Se vedlegg.  
Orienteringssak:   

  15. sept. er frist til å komme med innspill til håndboka.                      
  Jobbes videre med den på styreseminaret  

 

                                                                                                                                                              
Sak 14/19 Forespørsel fra Mental Helse Land om overføring av midler                                     
  Leder vurderer å trekke seg og lurer på om midlene til lokallaget kan overdras 
  til et prosjekt for rusavhengige MHL/PRA 

Vedtak: Anne Grete og Ragnar ber om et møte med leder før styret tar              
  en beslutning på neste styremøte 

 

Sak 15/2019 Styreseminar 4-6.okt. Quality Hotel Strand Hotell, Gjøvik  

Vedtak:  Kom med innspill til Anne Grete om hva du trenger for å utføre vervet/rollen, i 
god tid før styreseminaret. Så blir det en-to timer med individuell opplæring i 
løpet av helgaa. 

Faste punkter skal gjennomgås på hvert styreseminar etter årsmøtet. I tillegg 
skal vi på denne samlingen kurses i Skype.  

 

 

Sak 16/2019 Post inn – div kurs konferanser 

- 26.sept Pasient- og brukerombudet årlige konferanse.                                                                       
Ragnar deltar. 
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Besøksadresse 
Storgata 38,  
0182 Oslo 

Fakturaadresse 
Postboks 410 Lundsiden 
4604 Kristiansand 

Telefon 
Sentralbord  
+47 352 96 060 

E-post 
post@mentalhelse.no 

Organisasjonsnummer 
971 322 926 

 

- 25. - 27.okt Funkis Innlandet inviterer til Kursverksted på Scandic Hafjell Hotell Øyer. Bl.a 
kursadmin.                                                                                                                                              
Innhente litt mer informasjon, men mulig Sunniva melder seg på. 

- 12-13.okt Modulbasert brukeropplæring - Modul 1 på Thon hotell Arena, Lillestrøm. 
Flere i styret har tatt modul 1 kurs. Ikke avklart om noen deltar. Blir også en modul 1 
kurs i november, men ikke fått dato enda. 

- 3.sept Vofo (voksenopplæringsforbundet) inviterer til Lobbykurs på Litteraturhuset.    
Flere er interessert, men ikke avklart om noen reiser. 

 

 

Sak 17/2019 Eventuelt 

Sak 17.1 Høringsinnspill til ny tvangslovgiving – Skal vi bidra?                                         
  Hildegunn finner dato og sted, hvor de som er interessert kan møtes. Gå 
  igjennom og snakke om tvangslovgivningen og bl.a. etiske sider ved den og 
  komme med innspill som sendes inn 

Sak 17.2        Møte med FFO til høsten                                                                                                                      
  FFO innviteres inn på styreseminaret for å møte oss og hvor vi skal snakke om 
  samarbeidet fremover og brukermedvirkning. 
                                                                                                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 

Mental Helse Oppland, Follebu 20.08. 2019  

 

   

Anne Grete Mortensen Elin Anita Lund 
sekretær/referent 

Alma Marit Bakken 
styremedlem 

 

   

Ragnar Rognlien 
styremedlem 

  

 


