
 

 Mental Helse Nordland Protokoll 2019 Side 1 av 5 
 

 Styremøte i Mental Helse Nordland 
15.-16.juni 2019  

 

 

 

Tilstede: Tonje Christina Kristoffersen, Ruth Pedersen, Vibeke Karlsen, Karl Johnny,  

Ståle Nordlund, Andreas Lund 

Forfall: Eva Elisabeth Kanck Sjøvold 

 

 

SAK 025/2019 Godkjenning av innkalling og møtereferat 

 

SAK 026/2019 Orientering 

- Økonomi, Vibeke orienterer 

o Noen lokallag har fortsatt ikke betalt faktura etter årsmøtet. 

o Revisor kan ikke legge frem en konkret pris for arbeidet, og 

prisen vil avhenge av hvor mange bilag vi har og hvor 

ryddig regnskapet er. 

o Vi mangler fortsatt noen underskrifter fra forrige kasserer 

for tiden før årsmøtet 2019, og det blir foreslått å gjøre et 

vedtak på at ny leder Tonje Kristoffersen kan skrive under 

der det mangler underskrifter for å slippe flere utgifter som 

følge av at tidligere kasserer må reise for å skrive under. 

Tonje Kristoffersen var også styremedlem i det gamle styret, 

og kan gå god for disse bilagene. 

 

Vedtak: Leder Tonje Kristoffersen kan skrive under 

regnskapsbilag som mangler underskrift av tidligere kasserer 

for tiden frem til årsmøte 2019.  

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 027/2019 Representasjoner siden sist styremøte 

  

Representasjoner fra styret 

Tonje  25-årsjubileum Fauske DPS 3.juni 

Kontrollkommisjonen Helgelandssykehuset 21.mai 

Kontrollkommisjonen Helgelandssykehuset 6.juni 

Eva  Fagdag på Vensmoen om Recoverybasert 

Behandling 15.mai 

   Ruth  Kontrollkommisjonen i Ofoten 16.mai 

Vibeke Kontrollkommisjonen Lofoten og Vesterålen 09.mai,  

via Skype 
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   Representasjoner utenfor styret 

Arild  Møte i Folkehelsealliansen 09.mai 

 Leif  25-årsjubileum Fauske DPS 3.juni 

    

SAK 028/2019 Likepersonsarbeid siden sist styremøte 

   Det har ikke vært gjennomført likepersonsarbeid siden sist styremøte. 

    

SAK 029/2019 Budsjett fadderoppfølging  

Fylkesstyret ønsker å ha en god oppfølging og større deltakelse i 

lokallagene gjennom fadderordningen, men det er dessverre økonomi 

som setter stor begrensning på dette. Det oppfordres til å kombinere 

flere oppgaver, der det er mulig, for å holde utgiftene nede. Kanskje kan 

fylkeslag og lokallag dele på utgiftene noen ganger.  

 

Styret i Mental Helse Nordland har diskutert behovet for en egen post 

for fadderarbeid/oppfølging av lokallag, og er enige om at dette skal 

legges inn i neste års budsjett som legges frem på årsmøte 2020. 

 

SAK 030/2019 Velferdstur 

Vi mottok 50.000 kr i velferdsmidler til velferdstur i Vesterålen 13.-

15.september, hvor vi skal hjelpe lokallagene MH Andøy, Sortland og 

Øksnes til å jobbe med medlemsrekruttering, informasjonsarbeid og 

bygge nettverk mellom lokallagene. I tillegg skal vi prøve å finne noen 

som ønsker å starte opp MH Hadsel igjen. Av de 50.000 kronene skal 

12.000 kroner gå til profileringsmateriell som skal brukes på denne 

velferdsturen, og eventuell rest fordeles mellom lokallagene til videre 

bruk i ettertid. 

 

Vi har gjort klar en bestilling på profileringsmaterialet, og Tonje skal 

sende inn denne bestillingen i etterkant av styremøtet. 

 

Tonje har hatt en dialog med Vesterålen Pride som foregår samme helg, 

hvor vi har blitt invitert til å åpne deres kafé lørdag 14.september. Tonje 

representerer oss der. 

 

Vi skal opprette en facebook-gruppe for alle som skal delta på denne 

helga. Dette gjelder både fylkesstyret, lokallagsstyrene og eventuelle 

andre ressurspersoner og engasjerte personer som styrene ønsker inn. 

Den skal brukes til nærmere organisering og planlegging. 

 

Det er forslått å lage en grovskisse for kontakt med media for å 

synliggjøre våre arrangementer under velferdsturen. 
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SAK 031/2019 Ufør og frivillig arbeid 

Ståle formulerer en uttalelse som han sender ut på høring til styret, og 

når den er godkjent av styret sender leder den ut til medier, politikere, 

lokallag, Sinn og Samfunn, og andre aktuelle mottakere. 

 

SAK 032/2019 Organisasjonskurs i Oslo 23.-25.august 

Vi har mottatt påmelding fra tre lokallag, hvorav Mental Helse Vefsna 

har meldt på 2 stk, Mental Helse Sørfold har meldt på 3 stk og Mental 

Helse Saltdal har meldt på 1 stk. I utgangspunktet er det lokallagene 

selv som skal dekke egenandelen på 500 kr per person, men påmelding 

går via fylkeslaget. Styret i Mental Helse Nordland ønsker å hjelpe til 

økonomisk til dette, og foreslår at vi dekker egenandelen for 1 person 

per påmeldte lokallag.  

 

Vedtak: Mental Helse Nordland dekker egenandelen til 1 person til 

hvert av de tre lokallagene som har sendt inn påmelding til oss, altså 

totalt 1.500 kr for alle tre lokallagene. 

 

SAK 033/2019 Årsmøte 2020 

Avtaleskjemaet fra Thon Hotel Nordlys ble gjennomgått og signert. 

Tonje sender inn dette i etterkant av styremøtet. 

 

SAK 034/2019 Kandidat til Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt  

funksjonsevne 

   Til høsten skal det velges ny representant inn i Rådet for likestilling av  

funksjonshemmede i Nordland 2019 - 2023. FFO Nordland skal ha inn 

forslagene fra organisasjonene senest 5. august 2019.  

Styret i Mental Helse Nordland er enige om at vi ønsker å melde inn 

Ruth Pedersen som kandidat. 

 

SAK 035/2019 Evaluering av styremøtet 

Styret er enige om at vi er et godt styre, at vi jobber godt, at vi stort sett 

klarer å holde oss til dagsorden og at vi har godt humør. Flere syns det 

var fint at vi gikk ut for å spise sammen, og det kostet oss omtrent det 

samme som å handle inn mat og spise i møtelokalet. Vi har gode 

diskusjoner, holder oss til sak og går videre når vi er ferdige med 

diskusjonen. 

 

SAK  036/2019 Eventuelt 

 

   Fadderoppfølging – veien videre 

Alle faddere tar kontakt med sine fadderlag, og gir tilbakemelding til 

styret. 
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   Økonomisk støtte 

 

- Helse Nord 

Det jobbes med å se om det er mulig å få mer støtte fra Helse Nord, 

sammen med Mental Helse Finnmark, Mental Helse Troms, 

regionsrådgiver Aina Kaupang og Espen Lahnstein i Mental Helse. 

Nå er vi i kartleggingsfasen, og hvert fylkeslag har fått ulike 

oppgaver. 

 

- Nordland fylkeskommune 

Fordeling av støtte er basert på flere kriterier, blant annet aktivitet i 

fylkeslaget. Tonje har bedt om å få mer informasjon om disse 

kriteriene, men har ikke fått det foreløpig. 

 

- Andre muligheter for å søke økonomisk støtte 

o Lokale bedrifter 

o Extrastiftelsen 

 

- Vi skal undersøke hvordan de andre fylkeslagene får inn ekstra 

midler. 

    

 

   Regnskapsmaler 

   Det jobbes med en ny organisasjonshåndbok, og vi avventer en mer 

    

    

 

 

Andre møtelokaler 

- Vi har ikke fått noe svar fra Villa Vekst. 

- FFO Nordland skal få nye lokalager, men det var litt uklart om vi 

kunne låne dette gratis. 

- Vi har bedt om tilbud fra Radisson Blu, men prisen var alt for høy 

for oss. 

- Andreas har kontakter i Bodø kommune, og avventer mer svar fra 

dem. 

- Vi kan låne møtelokale hos Nordland fylkeskommune, mot at en av 

deres ansatte er tilstede på møtene. Fylkesstyret er enige om at dette 

ikke er aktuelt for oss.  

 

Nye UNN Narvik 

Ruth skal delta på Workshop med Nye UNN Narvik 17.juni. Hensikten 

med workshopen er å få innspill til hvilke funksjoner som bør være i 
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tilknytting til ankomst- og oppholdsarealene i Nye UNN Narvik samt 

utformingen av disse funksjonene. Ruth fikk innspill fra resten av 

fylkesstyret som hun tar med seg dit. 

 

Nye Helgelandssykehuset 

 

 

Nyhetsbrev 

- Liste over faddere 

- Velferdstur 

- Bidrag fra lokallagene 

- Verdensdagen 

- Hva vi jobber med i styret 

o Høring om ufør og frivillighet 

o Helse Nord og støtte 

o Ruth innstilles som kandidat til Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollen er godkjent av styret i Mental Helse Nordland på styremøtet 24.-25.august 2019. 

 


