
 

 Protokoll styremøte 20.11.2019 

•   MENTAL HELSE MØRE OG ROMSDAL• STRANDGATA 3 • 6415 MOLDE • TELEFON 71 24 10 60 –  

•   902 46 038  • mor@mentalhelse.no  • Organisasjonsnummer: 975 492 923   

Protokoll styremøte 20.11.2019 Kl.10.00 –14.00. 
Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde 
 
 
Til stede:       Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes, Arild Kvamme 

og Oddrun Beyer Holm. 

Forfall:           Mathilde Hofseth Skorpen. 

 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen 

 

Sak 87/19 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 87.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjennes. 

  87.2 Godkjenning av protokoll fra 16.10.2019. 

 Vedtak: Protokollen godkjennes. 

  

Sak 88/19 Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen. 

 Styrke kommunikasjonen internt i organisasjonen. 

a) I alle organisasjoner kan det oppstå konflikter, og Mental Helse ønsker å gi 

organisasjonen verktøy til å håndtere dem, jf Strategi 2018 – 2020, del 2. Kurs- og 

opplæringsutvalget (KUPP) og Mental Helse v/organisasjonsrådgiverne er i gang 

med utvikling av kurset Konflikthåndtering som skal tilbys alle fylkeslagene fra 

februar. Mental Helse dekker kostnadene knyttet til de to som er kursholdere på 

kursene i fylkeslagene. Fylkesstyret bør vurdere når en skal ha kurset. 

 

b) Allerede nå bør en fastsette tidspunkt for ledermøtet lokalt, slik at lokallagene 

kan legge det inn i sine planer. Fra hvert lokallag innkalles fortrinnsvis leder og en 

til fra styret. 

 

Mental Helse Møre og Romsdal skal jobbe for at alle lokallag blir mer synlige i 

hverdagen. 

c) Fem av lokallagene benytter nettsiden i varierende grad til å legge ut artikler om 

aktiviteter. Tre legger ut aktivitetene sine i kalenderen. Videre ser det ut til at ni av 

lokallagene bruker facebook (FB) til synliggjøring. Noen av de på FB er svært 

aktive. Den nye nettsiden er enklere å bruke enn den vi hadde tidligere, og 

lokallagene bør oppmuntres til økt bruk av den da artiklene blir liggende lettere 

tilgjengelig der enn på FB. Det som legges ut på nettsiden kan også deles på FB.  

Ellers er avisene viktige i synliggjøringen. Lokallagene har gjerne god kontakt med 

lokalavisen i sitt område og journalister dekker arrangement hvis de blir kontaktet. 

Lokallagene kan også skrive artikler selv. En erfarer at aktiviteter i lokallagene 

tiltrekker seg oppmerksomhet og det kan bidra til flere medlemmer. I anledning 
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saken vises det til sak 02/19 f.  

 

d) Stand på diverse arrangement er en god måte å være synlig på. Lagene har 

kunnskap om aktuelle arrangement/møter i sitt nærmiljø og kan ta kontakt med 

arrangøren og be om lov til å ha stand.   

Vedtak: a) Det tas sikte på å holde kurset 20.-22.mars 2020. 

b) Ledermøtet tas sikte på å holdes 28. mars 2020. 

c) Lokallagene kontaktes og oppfordres til økt bruk av nettsiden og Facebooksiden 

for å bli mer synlig. 

d) Lokallagene blir oppfordret til å stille med stand på arrangement/møter i 

nærmiljøet. 

  

Sak 89/19 Studiearbeidet i fylkeslaget – rapport fra studieleder. 

 I tillegg til fylkesstyret har 4 lokallag ferdigmeldt 20 kurs i år. Fylkesstyret har 

gjennomført 3 kurs på i alt 32 timer og mottatt kr 13.743 i opplæringstilskudd (OT) 

og tilretteleggingstilskudd (TRT). De 4 lokallagene har ferdigmeldt til sammen 17 

kurs som utgjør 206 timer og mottatt kr 22.923 i OT og TRT. I lokallagene er det 

mange aktiviteter som kan registreres som kurs, og ved gjennomføring av flere kurs, 

vil lokallagene kunne øke sine inntekter. Disse kan brukes til nye aktiviteter. For 

kurs uten utgifter/mindre enn kr 800 utbetales kr 800. OT er kr 100 pr time og 

Mental Helse yter et ekstra tilskudd på kr 30/time for kurs i organisasjonsarbeid og 

brukermedvirkning. Det gis TRT for å «fjerne hindringer» for å gjøre det mulig for 

alle å delta på kurs. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

Sak 90/19 Regnskap 3.kvartal. 

 Årsresultat og balanse blir lagt frem for styret. 

Vedtak: Regnskapet tatt til orientering. 

  

Sak 91/19 Kontrollkommisjonen for Romsdal og Nordmøre – forslag til varamedlem. 

 I sak 4/19 foreslo styret kandidat til vervet. Fylkesmannen oppnevnte vår kandidat 

som ikke fikk permisjon av sin arbeidsgiver, Averøy kommune. 

 

Fylkesstyret fikk anledning til å foreslå ny kandidat. Per Gimnes ble forespurt og sa 

seg villig. Grunnet tidsnød ble fylkesstyrets medlemmer kontaktet pr telefon. De 

støttet forslaget som deretter ble sendt til fylkesmannen 28.10. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

  

Sak 92/19 

Fagdag – Psykisk helse og rus: Recovery i pakkeforløpenes tid – 

standardisering eller individuell tilpasning? 

 Kommunenettverket psykisk helsearbeid er arrangører av fagdagen som ble holdt 

onsdag 13.11 på Høgskolen i Molde. Fylkeslaget deltar i kommunenettverket, og 

pakkeforløpet for psykisk helse og rus ble implementert fra siste årsskifte. Det er 

viktig for fylkesstyrets medlemmer å delta på fagdagen. 

Vedtak: Fylkesstyrets medlemmer får dekket reisekostnadene.      
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Sak  93/19 Referat- og orienteringssaker. 

 

93.1 Fadderne orienterte. 

Det ble orientert fra Mental Helse Sunndal, Mental Helse Giske og Mental Helse 

Stordal. 

 

93.2 Brukerrepresentant i styringsgruppe for prosjekt i Ulstein kommune. 

Det vises til sak 82.11/19. En har kontaktet aktuelle lokallag, men har ikke lykkes i 

å skaffe brukerrepresentant. 

 

93.3 Inspirasjonsseminar Verdensdagen og Mental Helse konferansen 5. mars 2019. 

I fjor «kolliderte» inspirasjonsseminaret i Ålesund med konferansen. Da vi opplevde 

det som uheldig, ble Verdensdagen kontaktet for å be dem om mulig å unngå noe 

lignende i 2020. De vil gjøre det de kan for å imøtekomme ønsket, men er avhengig 

av at hotell- og turnekabalen skal gå opp. 

 

93.4 Henvendelse fra Gro-Anette Frøystad Voldsund, Koordinator Sjustjerna 

Helse og omsorg, Herøy kommune. 

Som det går fram av vedlegget skal Sjustjerna helse og omsorg arrangere (to like) 

fagdager på Høgskulen i Volda, i januar, med tema «rus og forvirringstilstand hjå 

eldre». Lokallagene er informert pr. mail. 

Ønske om brukar- eller pårørendestemmen til å innlede dagen på fagdager i Volda, 

januar 2020.  

 

93.5 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Averøy kommune. 

Fra FFO Møre og Romsdal har en mottatt forespørsel om forslag til 

brukerrepresentant i ovennevnte råd. Det er gitt svar om at en ikke har forslag på 

kandidat da Mental Helse ikke har lokallag i Averøy kommune.  

 

93.6 Regional brukerkonferanse i Stjørdal – 11.-12. november. 

Per Gimnes refererte. 

 

93.7 Kandidater til verv i Mental Helse sentralt for perioden 2020 - 2022 – forslag. 

Etter Mental Helse’s vedtekter §10.10 skal det velges sentralstyre bestående av 7 

personer som er landsleder, 1.og 2. nestleder, 4 styremedlemmer hvorav en skal 

være studieleder, samt 4 varamedlemmer i nummerert rekkefølge, og etter §10.12 

desisjonskomite med leder og 4 medlemmer. Fristen for forslag er 5.01.2020.  

Styret bør vurdere/diskutere kandidater og bestemme forslag i desembermøtet. 

 

93.8 Utsending av saksdokument fra fylkeskontoret til styrets medlemmer og 

varamedlemmer – rutine. 

Praksis er at fylkeskontoret sender innkalling til styremøter og øvrige dokumenter 

vedrørende styrearbeid til medlemmers og varamedlemmers private mail. Dersom 

noen av medlemmene har verv i lokallaget og tilgang til lokallagets mail, benyttes 

ikke denne i tilknytning til styrevervet.   

 

93.9 Refleksjonsoppgåve – innspill. 

Nina Ulstein ved Høgskulen i Volda arbeider med ei refleksjonsoppgåve der temaet 

er Mental helse og korleis kommunen handterer denne problemstillinga. Ho ønsker 

tilbakemelding på hva kommunene gjør for å fremme psykisk helse og forebygge 

uhelse. Mailen er videresendt til lokallagene.  

 

93.10 FFO Møre og Romsdal tema og ledermøte 26. oktober 

Oddrun Beyer Holm og Anna Margrethe Drægebø Moe refererte. 

 

93.11 Helse-Midt – Søknad om tilskudd 

Det sendes søknad innen fristen 1.desember. 

 93.12 Høringssvar – Tvangsbegrensningsloven. 
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Under sak 74/19 ble Ingrid Løset og Per Gimnes valgt å utarbeide høringssvar, som 

ble sendt Mental Helse sentralt.  

 

93.13 Kompetansesenteret for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) – 

vedtektsendringer. 

Fylkesstyret ga under sak 80/19 uttalelse til forslag om vedtektsendringer. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i skriv av 18.10.2019 gitt tilbakemelding. 

 

93.14 Innkomne brev jfr. postliste oktober 2019. 

Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker. 

 

93.15 Kurs i praktisk organisasjonsarbeid for lokallagene på Vestnes Fjordhotell 7.- 

8. desember. Kurset blir ikke gjennomført grunnet lite påmelding. 

 

93.16 Nasjonale kurs. 

«Rollen som brukerrepresentant» holdes 7.- 9. februar 2020. 

«Organisasjonskurs» holdes 13. -15. mars 2020. 

 

93.17 «Ta Tak» – kursserie for pårørende i Averøy kommune. 

Aktuell dato for pårørendeorganisasjoner er 13.02.2020. 

Per Gimnes og Oddrun Beyer Holm deltar første kursdag. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

 

 

 

 

 

Mental Helse Møre og Romsdal  

Onsdag 20. november 2019 

 

 

Neste styremøte 19. desember kl.10.00. 

 

 

 

 

Anna Margrethe Drægebø Moe                                                   Irene Sundholm                                                                             

Fylkesleder/studieleder                                                                Nestleder 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

Styremedlem                                                                                 Styremedlem   

 

 

Arild Kvamme                                                                          Åshild Sivertsen                                                                                    

Styremedlem                                                                                Fylkessekretær                                                                              

                                                         

                                 

 

Per Gimnes                                                                                   Oddrun Beyer Holm                                                                                                                                    
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