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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 15. mars 2019 
Havang brukerstyrte senter, Kirkegata 45, 2609 Lillehammer kl.12.00.    

 

Tilstede: Kjell Viggo Eilertsen, Alma Marit Bakken, Ragnar Rognlien, Elin Anita Lund.  
Øystein Høiby (tidligere medlem av styret) og organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen. 

Forfall: Anne Grete Mortensen (permisjon), Torunn Hilmarsen og Bjørg Olaussen 

Sagmoen. 

 

Sak 07/2019 Godkjenning av innkalling  
Det kom ingen innkalling eller saksliste.   

Vedtak:  Sekretær sender ut innkalling og saksliste heretter. 

 

Sak 08/2019 Godkjenning av protokoll fra 15.02.19 
Protokollen ble utdelt og gjennomgått.   

Vedtak:  Protokollen godkjent og tatt til etterretning.  

 

Sak 09/2019 Søknad om velferdsmidler 

Sølvi Hagen bidro til å lage ett utkast til søknad som vi diskuterte og ble enige om. Det må 

rapporteres inn hva vi brukte velferdsmidlene til i fjor. De ble brukt til bl.a. kurs for lokallag 

og sommerfest. 

Vedtak:  Fylkeslaget søker om velferdsmidler til et styreseminar og en ledersamling. 
Elin Anita Lund skanner og sender inn søknaden i dag.  

 

Sak 10/2019 Økonomi 

Sak 10.1  Tidligere kasserer orienterte om den økonomiske situasjonen i fylkeslaget 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 10.2  Mental Helse Gran er lagt på is da styret kollektivt har meldt seg ut.  

Vedtak: Midlene til Mental Helse Gran overføres i henhold til vedtektene til fylkeslaget 

i påvente av en eventuell ny oppstart.  

 

Sak 11/2019 Mental Helse Vågå/Lom/Skjåk 

Lokallaget Vågå/Lom/Skjåk har vært inaktivt i flere år. 

Vedtak:  Lokallaget settes under administrasjon av fylkesstyre etter flere år uten 
aktivitet, og lagets midler overføres fylkeslaget i henhold til vedtektenes 
§28.7 «Ved inaktivitet på over et år, overtar det respektive fylkeslaget disponeringen av 

lokallagets midler». 
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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 

 

Sak 12/2019 Årsmøtet 2019 
Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid. Vi har sendt inn søknad om utsettelse. Satser på å kunne 
holde årsmøtet før sommeren.  

Vedtak:  Elin Anita Lund melder hotellet og Tove Huggins. 

 

Sak 13/2019 Mental helse Opplands Epost og kontaktperson for Mental Helse Oppland 

Elin Anita Lund ble spurt om å ta over administrasjon av fylkeslagets Epost samt å være 

kontaktperson for fylkeslaget.  

Vedtak:  Elin Anita Lund tar på seg å være kontaktperson fram til årsmøtet 2019. 

 

Sak 14/2019 Oppnevning av representant fra MHO i styret på Havang 
Kjell Viggo Eilertsen trekker seg som representant for Mental Helse Oppland fra styret i 
Havang, og melder selv til styret i Havang om sin beslutning.  

Vedtak:  Ragnar Rognlien oppnevnes til ny representant i styret på Havang 
brukerstyrte senter. 

 

Sak 13/2019 Kopimaskin 
Det står igjen et lite resterende beløp på kopimaskinen. Når det er betalt pluss momsen 
tilhører kopimaskinen fylkeslaget. Vi ønsker å selge den. Sølvi Hagen er i dialog med 
levradøren om de kan hente den på Villa Utsikten og om mulig selge den for oss. 

Vedtak:  Tatt til orientering. 

 

Sak 13/2019 Eventuelt – infosaker 

• Info fra årsmøtene i lokallagene – tas opp på neste styremøte 

• Info fra siste ledermøte – tas opp på neste styremøte 

• Neste styremøte blir muligens et telefonmøte, dato og innkalling kommer senere 

• Elin Anita Lund kontakter tidligere fylkessekretær Gunn Tensø for å høre om hun vet 

noe om hvor div kontorutstyr som i sin tid ble kjøpt inn er blitt av. Alma Marit Bakken 

har en bærbar pc som tilhører fylkeslaget. 
 
 

Mental Helse Oppland, Lillehammer, 15. mars 2019 

   

Kjell Viggo Eilertsen 
fungerende leder 

Elin Anita Lund 
sekretær/referent 

Alma Marit Bakken 
styremedlem 

   

Ragnar Rognlien 
styremedlem 

  

 


