
 

 Protokoll styremøte 21.08.2019 

MENTAL HELSE MØRE OG ROMSDAL  Strandgata 3  6415 MOLDE  TELEFON 71 24 10 60  mor@mentalhelse.no 

Protokoll styremøte 21.08.2019 Kl.10.00 – 13.00. 
Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde 
 
 
Til stede:        Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes, 

Oddrun Beyer Holm og Arild Kvamme. 

Forfall:           Maria Mindestrømmen 

 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen 

 

 Sak 63/19 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 63.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjent. 

  63.2 Godkjenning av protokoll fra 26.06.2019. 

 Vedtak: Protokollen godkjent. 

  

Sak 64/19 Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen. 

 Målgruppen for kurset «Rollen som brukermedvirker» utarbeidd av Mental Helse 

var brukermedvirkere og de som kunne tenke seg å påta seg slike oppgaver. Kurset 

ble holdt 20.-21. oktober 2018. Under sak 2/19 besluttet styret at deltakerne skulle 

kontaktes for å avklare om de er villige til å påta seg verv og delta i videre 

opplæring. Fylkeskontoret mottok fem svar innen fristen 29. januar. Svarene 

oppbevares og brukes når en for forespørsel om forslag til brukerrepresentanter. 

Styret er også opptatt av hvordan brukerrepresentantene skal kunne kommunisere 

seg i mellom og følges opp. På den bakgrunn kontaktet vi lokallagene og deres 

kommuner i forsøk på å få oversikt over Mental Helse sine brukerrepresentanter, og 

fikk noen tilbakemeldinger. Etter lokalvalgene vil en kontakte lokallagene på nytt 

for å få oppdatert oversikt over brukerrepresentanter for Mental Helse. 

Fylkesstyret er opptatt av at det bør legges til rette for at brukerrepresentantene skal 

kunne kommunisere seg i mellom. Det bør vurderes å opprette en lukket 

facebookgruppe for våre brukerrepresentanter, der de kan utveksle erfaringer, 

komme med tips m.m. Fylkessekretæren bør være administrator og oppdatere den 

med aktuelle brukerrepresentanter. 

Vedtak: 1. Styret anbefaler å opprette lukket facebookgruppe for våre brukerrepresentanter 

med fylkessekretæren som administrator. 

2. Fadderne kontakter sine lokallag og foreslår at styret sender inn forslag på 

brukerrepresentant(er) fra Mental Helse til Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i sin kommune.  

  

Sak  65/19 Regnskap 2.kvartal. 

 Årsresultat for 2.kvartal ble lagt frem for styret. 
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Vedtak: Tatt til orientering. 

  

Sak  66/19 Forslag kandidater til brukerutvalg. 

 FFO Møre og Romsdal har kontaktet oss der vi har mulighet til å komme med 

forslag til kandidater i følgende brukerutvalg: 

 
 Brukerutvalget for Sykehusapotekene i Midt-Norge 
 Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital 
 Brukerutvalget ved Muritunet Rehabilitering 
 Brukerutvalget NAV Møre og Romsdal 
 Rådet for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal 

 

Fristen er 1.september, og alle må være forespurt. Fylkeskontoret har kontaktet 

lokallagene og bedt om forslag til kandidater. 

Ett lokallag sendte inn forslag. 

Vedtak:  Frode Lyse foreslås som medlem i Brukerutvalget for Sykehusapotekene i Midt-

Norge. 

 Frode Wærøy foreslås som medlem i Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital. 

 Irene Sundholm foreslås som medlem i Brukerutvalget ved Muritunet 

Rehabilitering. 

 Arild Kvamme foreslås som medlem i Brukerutvalget NAV Møre og Romsdal. 

 Per Gimnes foreslås som medlem i Rådet for likestilling av funksjonshemma i Møre 

og Romsdal. 

  

Sak  67/19 Ny organisasjonshåndbok – innspill. 

 Organisasjonsrådgiverne er i ferd med å ferdigstille ny organisasjonshåndbok for 

Mental Helse. Dersom fylkeslaget mener det er tema som mangler, kan vi gi innspill 

innen 30. august. Det vises til utsendt brev fra Mental Helse om saken, samt de 

innspill som er kommet inn til Mental Helse sentralt i løpet av sommeren. 

Vedtak: Styret støtter de innsendte innspillene.  

  

Sak  68/19 Kontigentutbetaling for 2018 til lokallagene. 

 Kontigentutbetalingen til lokallagene utbetales under forutsetning av at de har 

oppfylt kravene i vedtektenes § 5.5 som lyder: «§ 5.5 – Avregning og oppgjør av 

den innbetalte kontingenten mellom sentralleddet, fylkeslag og lokallag skal skje i 

løpet i løpet av første av første halvår etter at utfylt og signert årsrapport med 

tilhørende årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning og årsmøteprotokoll er 

mottatt.»  

 

Hvert år legges det ned arbeid for at så mange som mulig av lokallagene skal 

oppfylle kravene til nødvendig dokumentasjon. Det består bl.a. i rettleiing og 

purringer av noen lokallag. En har funnet det rett å bruke tid på å bistå disse 

lokallagene slik at de får utbetalt sin kontigentandel. I år har for første gang alle 

aktive lokallag fått overført kontigentandelen. 

Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak  69/19 Grunnkurs i brukeropplæring. 

 FFO Møre og Romsdal inviterer til grunnkurs 27. – 28. september i Molde. 

Målgruppa er nyutnevnte brukerrepresentanter uten grunnleggende opplæring og 

framtidige brukerrepresentanter som kan tenke seg verv i råd/utvalg. Hver 

medlemsorganisasjon kan sende maks to deltakere. Såleis må fylkesstyret prioritere 

deltakere. 25.06 ble invitasjonen sendt lokallagene som skal melde på deltakere til 

fylkeskontoret innen 7. august. Den bindende påmeldingen videresendes til FFO 

innen 9. september. Lokallagene dekker egenandel kr 500,- og reise til opplæringen. 

Vedtak: Mathilde Hofseth Skorpen fra Mental Helse Skodje/Ørskog og Per Gimnes fra 

fylkesstyret meldes på innen fristen. Fylkeslaget dekker egenandel og reise for Per 

Gimnes. 

  

Sak  70/19 Politisk påvirkning - rapport fra lokallagene. 

 I mars gjennomførte fylkeslaget Mental Helse sitt kurs i politisk påvirkning i Molde. 

Fylkesstyret diskuterte oppfølging under sak 45/19 og ønsket tilbakemelding fra 

lokallagene innen 10.august om hva de har gjort og planlegger å gjøre. Fem lokallag 

har gitt tilbakemelding. Politisk påvirkning er viktig å drive fortløpende, ikke bare i 

forbindelse med valgene. 

Vedtak: Styret berømmer svarene fra lokallagene. 

  

Sak  71/19 Invitasjon til forskningskonferanse i Trondheim 2.-3.oktober. 

 Napha ( Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid) m.fl. inviterer til 

konferanse med tema: 

« Pakkeforløp- kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid»   

Vedtak: Per Gimnes blir påmeldt og fylkeslaget dekker deltakeravgift og bo og -

reiseutgifter. 

  

Sak  72/19 Referat- og orienteringssaker.  

 

72.1 FFO Møre og Romsdal – Bevisstgjøring av Regional brukerkonferanse i 

Stjørdal, 11.- 12.november.      

 

72.2 Studieleder orienterte. 

Det er ferdigmeldt 9 kurs som utgjør 119 timer pr. d.d. totalt i fylkeslaget. 

 72.3 Årshjul pr.05.08.2019. 

 

72.4 Innkomne brev jfr. postliste mai - juni.  

Styremedlemmene kan kontakte fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker. 

 

72.5 Etablering av lokallag i Surnadal. 
I juni ble det gjort forsøk på å starte lokallag i Surnadal, og det jobbes videre med 

det. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

 

Vi hadde møte med Liv Bachmann som fortalte om sitt PhD prosjekt som skal se på hvordan 
sykepleiere og annet helsepersonell sine erfaringer og holdninger til å kartlegge og vurderer 
pasienters fysiske og psykisk helsetilstand når de er underlagt tvangsmidler etter §4.8 i Lov 
om psykisk helsevern. 
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Mental Helse Møre og Romsdal  

Onsdag 21. august 2019 

 

Neste styremøte 18. september kl.10.00. 

 

 

 

 

 

Anna Margrethe Drægebø Moe                                                   Irene Sundholm                                                                             

Fylkesleder/studieleder/referent                                                   Nestleder 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

Styremedlem                                                                                 Styremedlem 

 

 

  

Arild Kvamme                                                                               Åshild Sivertsen                                                                                

Styremedlem                                                                                  Fylkessekretær   

 

 

Per Gimnes                                                                                   Oddrun Beyer Holm                                                                                                                                    


