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Protokoll styremøte i Mental Helse Nordland 
14.septemeber 2019  

 

 

 

Tilstede: Tonje C. Kristoffersen, Vibeke Karlsen, Ruth Pedersen,  

Karl Johnny Karlsen, Ståle Nordlund 

Forfall: Eva Elisabeth Kanck Sjøvold 

 

 

SAK 048/2019 Godkjenning av innkalling og møtereferat 

   Innkalling og møtereferat er godkjent. 

 

SAK 049/2019 Orientering 

- Økonomi, Vibeke orienterer 

o Kontigentandel: Har sendt ut til alle, unntatt MH Rana pga 

manglende kontonummer. Ståle følger opp dette med leder i 

MH Rana. 

o Betaling etter årsmøtet: Mangler betaling fra ett lokallag, 

Tonje følger opp. 

- Ekstraordinært årsmøte MH Andøy 13.09.19 

o Veldig godt gjennomført årsmøte, med fire faste medlemmer 

og to varamedlemmer. Ny leder er Ida Marie Larsen. 

 

SAK 050/2019 Representasjoner siden sist styremøte 

Tonje: Temakveld og ekstraordinært årsmøte MH Andøy 13.09.19 

Ruth: Møte Kontrollkommisjonen i Ofoten, 27.08.19 

Vibeke: Møte i Kontrollkommisjonen i Lofoten og Vesterålen, 13.09.19 

 

SAK 051/2019 Likepersonsarbeid siden sist styremøte 

Tonje: Temakveld og ekstraordinært årsmøte MH Andøy 13.09.19 

   Ståle: Stand på Skipsgården 14.09.19 

   Ruth: Stand på Sortland Storsenter 14.09.19 
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SAK 052/2019 Møtelokale 

Ville Vekst er et veldig godt alternativ som et nytt møtelokale. Det 

koster 1000 kr per helg, og nøkkel må hentes fredag mellom kl 12:00 – 

14:00. Vibeke skal undersøke hvor lenge vi har betalt for leie av 

Blindeforbundet sine lokaler. En endelig avgjørelse må taes etter at 

dette er avklart. 

    

SAK 053/2019 Velferdstur – evaluering 

Vi har fått vært veldig synlige, og det har vært fint og lærerikt å bli 

kjent med flere i de ulike lokallagene. Det å få vite mer om ulike 

prosjekter og aktiviteter i de ulike lokallagene gjør at både vi og de kan 

gi tips og råd videre. Det var synd at det ikke var flere som kunne være 

med, men de som var med hadde mye å bidra med.  

    

   Vedtak: 

Eventuell rest av velferdsmidlene skal gå til å hjelpe lokallagene i 

Vesterålen til å fortsette å bygge nettverk ved at de kan få noen utgifter 

for å besøke hverandre. Slike treff må varsles til fylkesstyret på forhånd, 

slik at vi kan gi tilbakemelding på hva vi kan dekke. 

 

Tonje undersøker med Mental Helse om denne løsningen for bruk av 

eventuell rest av velferdsmidlene går greit. 

 

SAK 054/2019 Eventuelt 

   Fadder-oppfølging 

MH Sortland: Det er et positivt interimstyre, de har noen aktiviteter og 

det begynner å ordne seg med regnskapet for 2018. 

 

MH Hadsel: Det er bare én person igjen av styret, og da er det ikke  

lengre et gyldig styre. Fylkesstyret må gå inn og gjøre en 

jobb for å finne aktuelle representanter til et nytt styre. 

    

40-årsjubileum: Vi ønsker å gjøre noe ekstra i sammenheng med Mental  

   Helse Nordlands 40-årsjubileum, og ønsker i den    

   sammenheng å gjøre noe ekstra på siste styremøte i år.   

   Tonje skal undersøke med Mental Helse om det er 

   mulig å få noe støtte til dette, og Ruth skal undersøke  

   hva prisen vil være for å dra til Kjerringøy.  
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SAK  055/2019 Evaluering av styremøtet  

Vi diskuterer med stor takhøyde, og vi blir stort sett enige. Vi jobber 

produktivt. Vi er et godt styre der alle kan komme med sine meninger, 

og vi snakker om sak og ikke person.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl 21:00 

 

 

Protokollen ble skrevet av Tonje Kristoffersen 


