
                                  

PROTOKOLL FRA STYREMØTET TIL MENTAL HELSE 
AGDER 
TID OG STED: 29. NOVEMBER KL. 1800 - 2000  

VILLA GROHEIM, KR.SAND 

Tilstede fra styret: Camilla Harket, Parvin Adeli, May BriN Holte, Jan Olaf Narvesen, Thomas 
Skjeggedal, Henrik ValenTn 

Forfall: Elisabeth Lauvrak, Ali Xas 

Sak 45/21: Åpning 
Velkommen ved styret leder, navnefortegnelse over fremmøNe  

Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Godkjenning av forrige protokoll 

Vedtak: Innkalling, dagsorden og forrige protokoll godkjent 

Sak 46/21: Flere kasserere e9erlyser opplæring i det nye regnskapsprogrammet 

På nyåret lanseres det nye kurs som blir Tlgjengelige både for kasserere og ledere 

Vedtak: Alle lokallag får Tlbud om deNe fra studieleder når deNe blir Tlgjengelig 

Sak 47/21: Kontor@d 

Styret diskuterte nødvendighetene av å ha åpningsTder på Villa Groheim 

Vedtak: Det holder at fylkeslaget er Tlgjengelig pr. telefon og e-post 1-2 Tmer et par dager i 
uken fra og med 2022.  

Sak 48/21: Ønskelig fra FFO at fylkesstyret ordner med 2 brukerrepresentanter fra hvert 
lokallag før neste valg 

Vedtak: På grunn av sårbarheten i lokallagene pr. dags dato, ser fylket seg nødt Tl å prioritere 
oppfølging av dem 



                                  

Sak 49/21: Faddere @lbyr lokallagene å delta på årsmøtene som er i februar 

Vedtak:  
Fylkesleder og nestleder kontakter lokallagene vedrørende deNe for nærmere avtale

Sak 50/21: Regnskap/budsje9 
Kasserer gikk gjennom regnskapet inkludert pågående prosjekter 

Vedtak:  
Ingen store endringer ift budsjett gjøres

Sak 51/21 Sekretær og sosiale medier 
Det trengs en ny sekretær for å kunne ta forefallende arbeid 

Vedtak: 
Styreleder kontakter NAV for å finne en som kan avlaste 2 Tmer pr. uke 

Sak 52/21 AU  
Styret drø]et nødvendigheten av flere arbeidsutvalg 

Vedtak: 
Vi har nok utvalg som fungerer pr. dags dato 

Sak 53/21 Studieleder har ordet 
Informasjon om regnskapsprogrammet sendt via sms pga fravær 

Vedtak:  
Se sak 46 om regnskapsprogrammet 



                                  
Sak 53/21 Saker @l orientering/drøRing: 
-Handlingsplan 2022 lages på styreseminar i januar/februar. Kasserer tar med regnskapet fra i 
bor 
-Årshjul med frister ligger på neNsiden. Søknad Tl Helse Sør-Øst er sendt innen fristen 1. de-
sember 
-Mal på søknad Tl Helse Sør-Øst er lagret på mail 
-Fylket trenger ny telefon og telefonnr. 
-Lokallag søker styret for innkjøp av reklamemateriell 
-Lokallag ønsker Tlbud om sekretærkurs, samt kurs i ulike former for likepersonarbeid 
-Ny portal på trappene: brukerforum-mh.org. Fylket og Mental Helse sentralt demonstrerer 
portalen for lokallagene når den er ferdig. 
-NAV skal begynne å ha kommunale råd igjen 
-Lindesnes´søknad om reklamemateriell er vedtaN av styret 
-NyN arbeidsverktøy som fylkes - og lokallag kjøper, kan lånes med hjem hvis leder gir skri]lig 
fullmakt.

Vedtak: Styret tar orienteringene Tl eNerretning 

Neste styremøte: 10. januar, Smoi i Mandal 

Styret i Mental Helse Agder


