
Protokoll fra Fylkesstyremøtet 29.08.2022 
 

Til behandling: 

 
Sak. 70/22:  Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak:  Godkjent 
 

Sak. 71/22: Regional brukerkonferanse  
Regional brukerkonferanse vil finne sted på Scandic Hell på Stjørdal 16. og 17. 
november 2022. Program og lenke til påmelding kommer senere.  
 
Reise må dekkes av det lokale brukerutvalget/brukerorganisasjonen. Oppholdet 
fra 16.-17. dekkes av Regionalt brukerutvalg. Opphold utover dette dekkes 
lokalt.  
 

Vedtak:  Den som ønsker å delta, melder seg på selv og gir beskjed til 
fylkessekretær for å få dekket reiseregning.  

 
 
Sak. 72/22: Bokbad i regi av FFO 

FFO Trøndelag arrangerer bokbad på Røros bibliotek (7/9) og Trondheim 
folkebibliotek (18/10). Lansering av boka «Jeg vil endre».  
 

Vedtak:  Den som ønsker å delta må gi beskjed til fylkessekretær for å få 
dekket reiseregning.  

 
 
Sak. 73/22: Styreseminar høsten 2022 

Dette må planlegges.  
 

Vedtak:  Sted og dato: Trondheim. 7/11 – 9/11 (Styremøte 29/10 utgår). 
 
 Mat: Enkel lunsj og middag på restaurant.  
 

Program:  
- Gjennomgang strategidokument  
- Skrive søknad til Helse Midt Norge. 

Sted: Batteriet Trondheim  Dato: 29.98.22 Klokka: 10:00 
Møteleder: Anna – Elise Opheim  Referent: Sofie Bøe Henriksen  
Tilstede:  Anna – Elise Opheim, Linda Hogstad. 
Vara: Ståle Gråbakk, Inger Margrete Volle  
Forfall: Beate Moksnes, Aud Irene Hepsø  
Ikke møtt: Anders Øyan  
Fra staben: Sofie Bøe Henriksen  
Gjester:  
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- Planlegging og forberedelser til Årsmøtet.  
 
 
Sak. 74/22: Briller til sekretær  

Sekretær har behov for databriller. Skal dette dekkes av fylkeslaget?  
 

Vedtak:  Fylkessekretær får dekket synsundersøkelse og databriller, som 
arbeidstilsynet formidler. Dette under forutsetning at optiker 
finner dette nødvendig. Nødvendig dokumentasjon må 
fremlegges av fylkessekretær. Fylkesleder undersøker hvilken 
øvrige grense på innfatning som benyttes sentralt.  

 
 
Sak. 75/22: Bankkort til fylkesleder  

Dette er grunnet praktiske årsaker. Det er enklere for leder å betale med 
firmakort for utgifter enn å legge ut for dette personlig (eksempel; servering, 
gaver og lignende).  
 

Vedtak:  Styret vedtar dette enstemmig.  
 
 
Sak. 76/22: Gave til Mental Helse Stjørdal (Linda Hogstad er ikke tilstede 

under denne saken). 
  I anledning lokallagets 30-års jubileum.  
 
Vedtak:  Styret vedtar dette enstemmig. Anna – Elise Opheim tar 

ansvarfor innkjøp. Gaven skal ikke koste mer enn 1500 kr. 
Beløpet trekkes fra fylkeslagets lokallagskonto.  

 
Saker til Orientering: 
 
O-sak.32/22: Bilder fra årsmøte  

Bilder fra årsmøtet til Mental Helse Trøndelag. Hva skal de brukes til og hvem 
har disse bildene?  
 

Vedtak:  Alle som ble avbildet på årsmøtet ble informert på forhånd og 
godkjente at bildene ble tatt. Bildene skal ikke brukes i annen 
sammenheng enn Mental Helse.   

 
 
O-sak.33/22: Purring på Officepakke til styret  

Styrevedtak på dette fra tidligere.  
 

Vedtak:  Styret tok saken til orientering. Fylkessekretær sender mail til 
studieleder og purrer på dette.  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Inger Margrete V Fiborg
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5999-4-1376400
IP: 85.89.xxx.xxx
2022-09-08 11:32:14 UTC

Sofie Bøe Henriksen
Fylkessekretær
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5999-4-2792360
IP: 178.164.xxx.xxx
2022-09-08 11:46:36 UTC

Linda Mari Hogstad
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5995-4-810170
IP: 178.164.xxx.xxx
2022-09-10 11:16:18 UTC

Anna Elise Opheim
Styreleder
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5995-4-187453
IP: 213.239.xxx.xxx
2022-09-10 14:13:34 UTC

Ståle Levi Gråbak
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5997-4-1403426
IP: 88.94.xxx.xxx
2022-09-10 21:01:57 UTC
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Protokoll_fylkesstyremøte_2022_08_29
            1XKME-E6JLB-UUCD5-GV7GT-I45LC-NNHD7
            SHA-256
            497c1ddc9ea7703e93a310314a7dc31c30a53a5b8f7d8d6bf870b96455039489
            
                                    
                                                    Mental Helse Trøndelag
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Protokoll_fylkesstyremøte_2022_08_29
            1XKME-E6JLB-UUCD5-GV7GT-I45LC-NNHD7
            SHA-256
            497c1ddc9ea7703e93a310314a7dc31c30a53a5b8f7d8d6bf870b96455039489
            
                                    
                                                    Mental Helse Trøndelag
                                                                            Fylkessekretær
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            


{"documentKey":"1XKME-E6JLB-UUCD5-GV7GT-I45LC-NNHD7","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-09-08T11:32:14Z","subtype":null,"ip":"85.89.2.199","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3f92aabfe7376d60.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fd4d615561a5df4.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1376400","type":"bankid_no","signerName":"Inger Margrete V Fiborg"},{"signTime":"2022-09-08T11:46:36Z","subtype":null,"ip":"178.164.24.120","signatureLines":[{"role":"Fylkessekretær","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fd0f430750aa5e2.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe8cdaa9a2ccdc8.xml","signerSerial":"9578-5999-4-2792360","type":"bankid_no","signerName":"Sofie Bøe Henriksen"},{"signTime":"2022-09-10T11:16:18Z","subtype":null,"ip":"178.164.125.119","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fccb71cd655a2c8.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe44eb01ba5fe9e.xml","signerSerial":"9578-5995-4-810170","type":"bankid_no","signerName":"Linda Mari Hogstad"},{"signTime":"2022-09-10T14:13:34Z","subtype":null,"ip":"213.239.74.118","signatureLines":[{"role":"styreleder","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fee39fad5de0411.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe3c0ef2758fd96.xml","signerSerial":"9578-5995-4-187453","type":"bankid_no","signerName":"Anna Elise Opheim"},{"signTime":"2022-09-10T21:01:57Z","subtype":null,"ip":"88.94.54.17","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fea4cb5745efcfe.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fd2bb7bb99966f4.xml","signerSerial":"9578-5997-4-1403426","type":"bankid_no","signerName":"Ståle Levi Gråbak"}]}



Protokoll_fylkesstyremøte_2022_08_29
            1XKME-E6JLB-UUCD5-GV7GT-I45LC-NNHD7
            SHA-256
            497c1ddc9ea7703e93a310314a7dc31c30a53a5b8f7d8d6bf870b96455039489
            
                                    
                                                    Mental Helse Trøndelag
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Protokoll_fylkesstyremøte_2022_08_29
            1XKME-E6JLB-UUCD5-GV7GT-I45LC-NNHD7
            SHA-256
            497c1ddc9ea7703e93a310314a7dc31c30a53a5b8f7d8d6bf870b96455039489
            
                                    
                                                    Mental Helse Trøndelag
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
 ========================= ========================= ================= =============================================================================================== 
  Time                      Name                      IP                Activity                                                                                       
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  2022-09-08 11:06:04 UTC   Bente Lægran              188.95.241.209    The document was created                                                                       
  2022-09-08 11:06:05 UTC   Bente Lægran              188.95.241.209    The document was viewed                                                                        
  2022-09-08 11:13:40 UTC   Bente Lægran                                A signing request email was sent to "Anna Elise Opheim" at "anna.opheim@gmail.com"             
  2022-09-08 11:13:40 UTC   Bente Lægran                                A signing request email was sent to "Linda Mari Hogstad" at "linhogstad@hotmail.com"           
  2022-09-08 11:13:40 UTC   Bente Lægran                                A signing request email was sent to "Ståle Levi Gråbak" at "greyback55@gmail.com"              
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  2022-09-08 11:13:40 UTC   Bente Lægran                                A signing request email was sent to "Sofie Bøe Henriksen" at "trondelag@mentalhelse.no"        
  2022-09-08 11:29:51 UTC   Inger Margrete V Fiborg   85.89.2.199       The document was viewed by the signer                                                          
  2022-09-08 11:30:00 UTC   Penneo system             85.89.2.199       The document was viewed                                                                        
  2022-09-08 11:30:00 UTC   Penneo system             85.89.2.199       The document was viewed                                                                        
  2022-09-08 11:32:15 UTC   Inger Margrete V Fiborg   85.89.2.199       The signer signed the document as styremedlem                                                  
  2022-09-08 11:45:30 UTC   Sofie Bøe Henriksen       178.164.24.120    The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-09-08 11:45:33 UTC   Sofie Bøe Henriksen       178.164.24.120    The document was viewed by the signer                                                          
  2022-09-08 11:45:35 UTC   Penneo system             178.164.24.120    The document was viewed                                                                        
  2022-09-08 11:46:36 UTC   Sofie Bøe Henriksen       178.164.24.120    The signer signed the document as Fylkessekretær                                               
  2022-09-08 11:51:47 UTC   Ståle Levi Gråbak         66.102.9.49       The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-09-08 11:52:32 UTC   Ståle Levi Gråbak         66.102.9.59       The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-09-08 11:52:35 UTC   Ståle Levi Gråbak         66.102.9.55       The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-09-08 20:44:52 UTC   Anna Elise Opheim         66.102.9.57       The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-09-10 11:14:11 UTC   Penneo system                               A signing request reminder email was sent to "Anna Elise Opheim" at "anna.opheim@gmail.com"    
  2022-09-10 11:14:12 UTC   Penneo system                               A signing request reminder email was sent to "Linda Mari Hogstad" at "linhogstad@hotmail.com"  
  2022-09-10 11:14:12 UTC   Penneo system                               A signing request reminder email was sent to "Ståle Levi Gråbak" at "greyback55@gmail.com"     
  2022-09-10 11:14:23 UTC   Linda Mari Hogstad        178.164.125.119   The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-09-10 11:14:27 UTC   Linda Mari Hogstad        178.164.125.119   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-09-10 11:14:29 UTC   Penneo system             178.164.125.119   The document was viewed                                                                        
  2022-09-10 11:16:18 UTC   Linda Mari Hogstad        178.164.125.119   The signer signed the document as styremedlem                                                  
  2022-09-10 14:11:10 UTC   Anna Elise Opheim         213.239.74.118    The document was viewed by the signer                                                          
  2022-09-10 14:11:19 UTC   Penneo system             213.239.74.118    The document was viewed                                                                        
  2022-09-10 14:11:19 UTC   Penneo system             213.239.74.118    The document was viewed                                                                        
  2022-09-10 14:11:19 UTC   Penneo system             213.239.74.118    The document was viewed                                                                        
  2022-09-10 14:13:34 UTC   Anna Elise Opheim         213.239.74.118    The signer signed the document as styreleder                                                   
  2022-09-10 20:58:40 UTC   Ståle Levi Gråbak         66.102.9.53       The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-09-10 20:58:49 UTC   Ståle Levi Gråbak         88.94.54.17       The document was viewed by the signer                                                          
  2022-09-10 20:59:03 UTC   Penneo system             88.94.54.17       The document was viewed                                                                        
  2022-09-10 20:59:03 UTC   Penneo system             88.94.54.17       The document was viewed                                                                        
  2022-09-10 20:59:03 UTC   Penneo system             88.94.54.17       The document was viewed                                                                        
  2022-09-10 21:01:57 UTC   Penneo system             88.94.54.17       The document signing process was completed                                                     
  2022-09-10 21:01:57 UTC   Ståle Levi Gråbak         88.94.54.17       The signer signed the document as styremedlem                                                  
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