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Protokoll fra styremøte 3/19

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 3/19

Fra 5. april 2019 09:00

Til 6. april 2019 12:00

Sted Quality Airport Hotel Gardermoen

Behandlingsmåte Møte

Til stede

Jill Arild , Øystein Høiby , Tariq Eide , Haakon Steen ,  (Landsleder)  (2. Nestleder)  (Styremedlem)  (Styremedlem)
Wenche Steenstrup , Karl Olaf Sundfør , Hanne Karine Nordstedt (Styremedlem)  (Styremedlem, Fravær lørdag)  

, Kristin Vala , Stig Raymond Moe , (Styremedlem ansatte, Fravær lørdag)  (Styremedlem ansatte)  (Varamedlem)
Aina Rugelsjøen , Siri Bråtane , Linda Berg-Heggelund , Øyvind  (Varamedlem)  (Spesialrådgiver)  (Generalsekretær)
Kjønås , Aslaug Timalnd Dale (Økonomisjef, Deltar fredag)  (Administrasjon, Deltar fredag)

Forfall

Bente Holm Mejdell , Grethe Bygland , Vibeke Karlsen (1. Nestleder, Meldt forfall)  (Varamedlem, Meldt forfall)  
, Mille Falstad(Varamedlem, Meldt forfall)  (Observatør, Meldt forfall)

Sak 28/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Styrets leder ønsket velkommen og åpnet møtet.

Saker meldt til eventuelt:

Møteplan - langt tidsrom mellom møtet i april og august (meldt av Karl Olaf Sundfør)

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 29/19 Protokoll fra sentralstyremøte 2/19 Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer. 

Kommentarer: Vibeke Karlsen skulle stått med forfall i Styreplan da hun hadde meldt forfall og ikke var til 
stede. 

Vedtak
Styret har godkjent protokollen i Styreplan. Protokollen tas til orientering.

Sak 30/19 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det er ingen saker til forfall.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 31/19 Protokoller - godkjenninger og orienteringer Orientering

Følgende protokoller, referater og nyhetsbrev ble lagt frem til orientering:
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1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  

AU-møte februar 2019
AU-møte mars 2019
Ledermøte mars 2019
Møteprotokoll erfaringskompetanse november 2018

Andre referater:

KUPP-nyhetsbrev
Referat politiskverksted

Kommentarer til protokollene:

Nyhetsbrev nr 2/19 fra organisasjonsrådgiverne er ikke vedlagt. Nyhetsbrev 1/19 fra 
organisasjonsrådgiverne var lagt ved møtet i januar, så nyhetsbrev fra organisasjonsrådgiverne legges 
ved sakspapirene til neste sentralstyremøte. 

Vedtak
Styret tok protokoller, referat og nyhetsbrev til orientering.

Sak 32/19 Erfaringskompetanse Orientering

Styreleder Olav Kasland og daglig leder for Erfaringskompetanse, Hilde Hem, presenterte arbeidet i 
senteret og gikk gjennom årsberetning og årsregnskap 2018. Årsberetning og årsregnskap 2018 for 
Erfaringskompetanse var vedlagt sakspapirene. 

Hovedpunkter fra presentasjonen:

Oppdrag og handlingsplan
Kompasskurs, oppdrag og roller
Presentasjon av styret og de ansatte.
Hovedpunkter i årsberetningen.
Hovedlinjer fra årsregnskapet.
Fokusområder for 2019

Spørsmål og kommentarer fra sentralstyret:

Glad for at Erfaringskompetanse vil se på ansattes (i betydning behandlerapparatets) 
egenerfaring, kartlegging av dette, dilemmaer, styrker og svakheter.
Fins det noe trusselbilde fra akademia? Hem og Kasland opplever det ikke sånn, snarere tvert 
imot, så er akademia interessert i samarbeid innen kunnskapsutvikling og forskning. I tillegg anses 
det som en styrke at Mental Helse eier Erfaringskompetanse. Det at en brukerorganisasjon eier 
senteret gir det en annen tyngde og pondus og understreker viktigheten av erfaringskunnskap 
som supplement til fagkunnskapen. 
Medforskerrollen ble kommentert og problematisert
Er dere med i noen nasjonale nettverk for bruker-involvering i sosialt arbeid, enten for 
utdanningsinstitusjoner eller andre? 
Er Erfaringskompetanse med i noe nettverk for samhandling på nasjonalt nivå? Nei

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 33/19 Regnskap 2018- gjennomgang av avdeling 40 Orientering

Økonomileder Øyvind Kjønås gikk gjennom økonomirapporteringen, som også var vedlagt sakspapirene. 
Rapporteringen inneholdt følgende hovedpunkter:

1. Status 2019 tilskudd
- ingen uforutsette hendelser. Vi har foreløpig fått det vi har budsjettert med eller noe mer på enkelte 
tiltak.

2.  2018_Avdeling 40
- Regnskapet er kr 638 891 høyere enn budsjettert, men det har plausible forklaringer. Ingen avvik
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3. Signaler revidert budsjett
- Tilskudd
- Endringer ansatte/innleid
- Koststruktur
- Reisevaner

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 34/19 Årsregnskap 2018 Hjelpetelefon Orientering

Hjelpetelefonens årsmelding, årsregnskap og revisors beretning er vedlagt saken. Økonomileder Øyvind 
Kjønås, redegjorde for status.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 35/19 Ung Arena AS Beslutning

Ung Arena er et AS hvor Mental Helse og Mental Helse Ungdom eier 50/50. Det ble dannet på et 
tidspunkt hvor det så ut som man ikke fikk offentlige eller andre tilskudd. Den situasjonen har endret seg, 
og man ønsker nå å avvikle Ung Arena AS. For å kunne avvikle et aksjeselskap må man ha positiv 
egenkapital.

Sentralstyret må utpeke en representant til generalforsamling i Ung Arena AS. Formålet er avvikling av 
selskapet Ung Arena AS og innbetaling av aksjekapital på kr 15 000,-.

Vedtak
Sentralstyret oppnevner Jill Arild som representant til generalforsamlingen i Ung Arena AS,

Sentralstyret gir generalsekretær fullmakt til å innbetale aksjekapital på kr 15 000,- for å kunne legge ned 
Ung Arena AS.

Sak 36/19 Mandat fagråd, Hjelpetelefonen Beslutning

På sitt møte i januar 2019 gjorde sentralstyret følgende vedtak i sak 9/19: 
Sentralstyret vedtar mandat for fagråd, hjelpetelefonen mot en stemme (Øystein Høiby).

Sentralstyret ber også administrasjonen sjekker hvilke paragrafer innenfor Forvaltningsloven og 
Offentlighetsloven som bør følge mandatet.

Sammensetningen av fagrådet evalueres innen utgangen av januar 2020.

Med bakgrunn i dette vedtaket har daglig leder ved Hjelpetelefonen vært i dialog med advokat Richard 
Treu ved Forretningsjuridisk avd i Virke. Treu med kollegaer mener at fagrådet med den 
sammensetningen som er foreslått ikke vil være omfattet av offentlighetsloven eller forvaltningsloven. 
Treu foreslår en generell formulering om at medlemmene i rådet skal bevare taushet omkring alle forhold 
som behandles og beslutninger/råd som fattes i fagrådet, og at dokumenter som behandles eller 
produsere i rådet i utgangspunktet skal være konfidensielle. Dette er tatt inn i fagrådets mandat, som var 
vedlagt sakspapirene.

Vedtak
Sentralstyret vedtar mandat for fagråd-Hjelpetelefonen, slik det foreligger.

Sak 37/19 Oppnevninger Beslutning

Sentralstyret må foreta følgende oppnevninger/ innstillinger:

FFO hovedstyret - AU foreslår Geirr Abelsen
NK ROP- AU foreslår Karl Olaf Sundfør
Nasjonalt brukerforum, Mental Helse - AU foreslår Haakon Steen
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Vedtak
Sentralstyret innstiller følgende representanter fra Mental Helse: 

FFOs hovedstyre- Geirr Abelsen
NK ROP - Karl Olaf Sundfør
Nasjonalt brukerforum, Mental Helse - Haakon Steen

Sak 38/19 Fylkesammenslåingsutvalget Beslutning

I hht sak 18/18 på landsmøtet i november, skal det opprettes et utvalg som skal fremme forslag på 
hvordan representasjon skal være i ledermøte og landsmøtene i fremtiden. Det vil bli stilt en 
ansattressurs tilgjengelig.

Sentralstyret gir utvalget mandat til å også se på fremtidig organisering av fylkene.

Forslaget skal legges frem for endelig vedtak på Landsmøtet 2020

Vedtak
Sentralstyret oppnevner følgende personer til utvalget:

Landsleder- Jill Arild
Fylkesleder- Veronika Kjesbu
Lokallagsleder- Andreas Lund
Ansatteressurs

Utvalgets mandat:

Fremme forslag på hvordan representasjon skal være i ledermøtet og landsmøtet.
Sentralstyret gir utvalget mandat til også å se på fremtidig organisering av fylkeslagene og 
lokallagene i Mental Helse på bakgrunn av fylkes- og kommunesammenslåinger.
Det vedtas nye regler for representasjon og organisering på Landsmøtet 2020. 

Sak 39/19 GDPR Orientering

Arbeidet med å tilpasse organisasjonen til de nye GDPR-reglene er gjennomført. Rapport for utført 
arbeid, og plan for å vedlikeholde arbeidet fremover var vedlagt sakspapirene. 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 40/19 Styreinstruks for sentralstyret Beslutning

Sentralstyret behandlet styreinstruks for sentralstyret på møtet i januar. Sentralstyret vedtok 
styreinstruksen med endringer i andre avsnitt under punkt 2 som nå lyder som følger:

"Landsleder er styrets leder og nestledere er styrets nestleder i nummerert rekkefølge". 

I tillegg vedtok sentralstyret å utsette behandlingen av punkt 5 som omhandler honorering. 

AU behandlet på nytt styreinstruks pkt. 5, og har på bakgrunn av innspill fra styret endret punktet som 
omhandler honorering. Dette betyr at AU innstiller på at sentralstyret viderefører dagens praksis frem til 
nytt landsmøte i 2020.

Vedtak
Sentralstyret vedtar styreinstruksen slik den foreligger.

Sak 41/19 Åpenhetsprisen 2019 Beslutning

Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Det må velges 
en representant fra sentralstyret til juryen. Arbeidet vil finne sted i september måned.
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Juryen består av av:

Leder for Verdensdagen
Generalsekretær
Redaktør Sinn og samfunn
En representant fra sentralstyret

Prisen er en anerkjennelse til en person, organisasjon eller gruppe utenfor Mental Helse som har gjort en 
ekstra innsats for å øke kunnskapen om psykiske sykdommer. 

Kandidatene må ha markert sin åpenhet på en tolerant og inkluderende måte og medvirket til å redusere 
fordommene rundt psykisk uhelse. 
Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse den 10.oktober på Verdensdagen for psykisk helse.

Vedtak
Sentralstyret oppnevner Haakon Steen som representant til juryen for åpenhetsprisen 2019.

Sak 42/19 B-saker til behandling Beslutning

B-sak

Vedtak
Egen protokoll foreligger

Sak 43/19 B-saker til behandling Orientering

B-sak

Vedtak
Egen protokoll foreligger

Sak 44/19 Status stab Orientering

Generalsekretær redegjorde for status stab. Redegjørelsen inneholdt bla informasjon om sykefravær, 
samarbeid / samarbeidsmøte med Hjelpetelefonen, samarbeidsmøte med Erfaringskompetanse, avsluttet 
arbeidsforhold og ny medarbeider på regnskap.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 45/19 Status politikk Orientering

Generalsekretær viste til saksfremlegg fra informasjonsleder. Saksfremlegget omhandler følgende tema:

Presse og synlighet: 2018 var et meget sterkt år for Mental Helse.

Føniksalliansen - viktige satsinger: Senior Arena, bolig prosjekt i Porsgrunn (Sameign), X-Pol, og nytt 
prosjekt i bydel Grorud.

Høringer: to levert hittil i år og det jobbes med ytterligere 17.

Web-sider: Ny side operativ. I all hovedsak positive tilbakemeldinger. Jobbes med å få på plass egne 
undersider for lokallagene. Kan ta noe tid.

Politisk arbeid: økt fokus på dette området de siste årene. Jobber både med prosjekter og på mer 
overordnet nivå med utgangspunkt i samfunnspolitisk program. 

Arendalsuka: Mental Helse skal ha arrangement 14. august på Tyholmen Frivilligsentral. Tema er tvang. 
Lokal-og fylkeslag står på stand hele uka.

Det arrangeres politisk seminar på Gardermoen i juni som en oppkjøring til valget. Invitasjon sendt ut, 
håper på stor interesse.  
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Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 46/19 Status for oppgradering- Sidetmedord.no Orientering

Oppgraderingen av Sidetmedord.no er inne i avsluttende fase.

For å komme opp på dagens løsning, har det vært nødvendig å oppgradere opp hele 16 versjoner. Dette 
for å sikre at viktig funksjonalitet og data skulle bli ivaretatt. Utfordringen er at man har støtt på en del 
komplekse problemstillinger underveis, som ikke har vært mulig å forutse i forkant.

Dette har ført til en del mer tidsbruk på feilsøking og testing enn hva vi først antok at dette ville kreve. Vi 
ser at det fremdeles vil være behov for gjennomgående testing før vi er helt i mål. Vi er i løpende dialog 
med Knowit (leverandør), men det er fortsatt ikke avklart når endelig sluttdato blir.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 47/19 Sentralstyrets funksjon Diskusjon

Sentralstyrets funksjon, rolle til resten av organisasjonen. Etiske retningslinjer, arbeidsform.

Viktig at sentralstyret har en bevissthet rundt egen rolle og funksjon bla i ledermøtet, når man er ute i 
organisasjonen og i eksterne fora. Viktig å fremstå som et enhetlig styre og at man deltar aktivt i 
diskusjonen. Oppfordrer sentralstyret til å stå samlet utad selv om man kan være uenige internt. 

Ledermøtet var opptatt av å ha en god og åpen atmosfære, holde diskusjonene inne i møterommet og 
leve som man lærer. Viktig å kunne minne hverandre om dette dersom man opplever at det er i ferd med 
å skli ut. 

Bra at man på ledermøtet var direkte, åpne og ærlige om hva det gjør med oss. Det var også bra med 
gruppearbeid. 

Viktig at organisasjonen tar på alvor og gir tilbakemeldinger på forespørsler som kommer fra sentralstyret 
/ administrasjonen. Dette kan sentralstyret kanskje oppfordre ledermøtet til å ta på alvor. 

Sentralstyret oppfordrer administrasjonen å i enda større grad å ta i bruk både Facebook og websider til 
å informere om hva vi deltar på. 

Viktig å koordinere aktivitet lokalt / sentralt for også å fremstå mer enhetlig. 

Vedtak
Sentralstyret tar diskusjonen til orientering og tar med innspillene i det videre arbeidet. 

Sak 48/19 Ledermøte mars 2019 Diskusjon

Ledermøte ble gjennomført 8-10. mars 2019.

På bakgrunn av gruppearbeid og evaluering på ledermøtet i mars utarbeider sentralstyret forslag til form 
på ledermøtene fremover. Forslaget skal legges frem på ledermøtet i september.

Generelt positive tilbakemeldinger på ledermøtets form og innhold.

Signalene er at man bør fortsette med gruppearbeid og politikk-utforming. Sentralstyret foreslår at tvang 
er hovedtema på ledermøtet i høst. 

Vedtak
AU får mandat til å utforme forslag til form og innhold på ledermøtet i september. Forslaget legges frem 
på sentralstyremøtet i august. 

Sak 49/19 Samarbeid med NAPHA Orientering
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Etter landsmøtet 2016 inviterte NAPHA Mental Helse til et tettere samarbeid på områder hvor de to 
organisasjonene har sammenfallende interesser. Fra Mental Helses side er det i hovedsak 
organisasjonsrådgivergruppa som har vært en del av dette samarbeidet, og de har samarbeidet med 
regionsansvarlige hos NAPHA. I første fase var også landsleder i Mental Helse en del av 
samarbeidsmøtene.

Konkrete resultater så langt:
- NAPHA har deltatt på de regionale samlingene i Mental Helse.
- Startet arbeid med å utvikle en digital verktøykasse for brukermedvirkning i kommunene. Målet er at 
den skal være klar i løpet av året. 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 50/19 KUPP Diskusjon

Muntlig orientering fra Wenche Steenstrup leder for KUPP.

Det er gjennomført et KUPP-møte i februar. Anna-Margrethe Dragebø Moe er oppnevnt av ledermøtet 
som representant i KUPP.

Det er gjennomført to kurs i politisk påvirkning: Akershus og Møre og Romsdal. I Akershus ble kurset 
godt mottatt,  og kurset fikk gode tilbakemeldinger på evalueringen. Kurset gikk også bra i Møre og 
Romsdal, men pga. sykdom var det kun en kursleder tilstede. Tilbakemeldingene fra deltakerne er bra, 
men det presiseres at det er viktig  med to kursledere.

 

Tilretteleggingstilskudd: Mental Helse ligger godt an i forhold til statistikken til Funkis, og på landsbasis.

Det er ingen påmeldinger pt. til nasjonalt organisasjonskurs, men det er fortsatt tidlig. Det er planlagt to 
kurs. Det er sendt ut forespørsel til kursledere.

Det jobber også med et nasjonal brukermedvirkningskurs.

Vedtak
Sentralstyret tok saken til orientering.

Sak 51/19 Rettighetsutvalget Diskusjon

I tråd med Handlingsplan 2019 og Strategi 2018 - 2020 vil Mental Helse etablere et tvangs- og 
rettighetsutvalg. AU legger frem forsalg til sammensetning og mandat for utvalget. Sentralstyret kom med 
innspill til mandat og sammensetning. 

Landsleder har sendt mail til fylkeslederne med forespørsel om mulige kandidater til rettighetsutvalget. 
Sentralstyret bes om å gi AU fullmakt til å sette sammen utvalget på bakgrunn av innspill fra 
fylkeslederne.

Vedtak
Sentralstyret vedtar følgende mandat for Mental Helses tvangs- og rettighetsutvalg:

 Bakgrunnen for oppnevnelsen av utvalget: 
Tvangs, rettighets og menneskerettighetsbildet for personer med psykiske  helseutfordringer er et 
krevende saksområde. Det er ofte et misforhold mellom  lovverkets intensjon og den praksisen som 
møter pasienter og brukere i det virkelige liv.  Dette kan gjøre det vanskelig å leve et meningsfylt liv og 
oppleve egenverd og mestring.  

Utvalget nedsettes for å opparbeide spisskompetanse på tvangs og  rettighetsproblematikk og skal bidra 
til å øke Mental Helses kompetanse og slagkraft på  feltet.    

 Forankring: 
Utvalget er oppnevnt av, og forankret i Mental Helses sentralstyre.    
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1.  

2.  

 Utvalgets sammensetning: 
Utvalget ledes av representant oppnevnt fra Sentralstyret. De øvrige medlemmene i  utvalget bør komme 
fra både administrativ og politisk søyle i organisasjonen.  Utvalget skal bestå av maks 5 deltakere.  

 Oppnevnelsesperiode: 
Utvalget oppnevnes for samme periode som samfunnspolitisk program og  strategidokument. Mandatet til 
utvalget oppdateres jevnlig i perioden.      

Overordnet målsetting:  

Være Mental Helses kompetansesenter på rettighetsområdet.  
Etablere et samarbeid med menneskerettighetsutvalg i andre organisasjoner på vårt felt.  
Bidra til å skaffe relevante brukererfaringer i egen organisasjon, og på bakgrunn  av dette løpende 
vurdere hvordan rettstilstanden for personer med psykiske helseutfordringer synes å se ut.  
Være en pådriver for å videreutvikle Mental Helses politikk på området.

  Utvalget skal i perioden:

Utrede konsekvenser av at CRPD ikke er gjennomført i norsk rett.  
Synliggjøre psykisk helse som årsak til nedsatt funksjonsevne, og dermed støtte oppunder 
sammenhengen CRPD og psykisk helse.  
Bidra til økt kunnskap om rettigheter i egen organisasjon.  
Jobbe aktivt mot høringsprosesser på tvangs og rettighetsområdet.  
Utarbeide et forslag til Mental Helses videre arbeid på området og eventuelt  utrede hvilke rammer 
utvalget trenger for å gjøre et godt arbeid i en fortsettelse.  
Arbeide videre med påvirkningsarbeidet i forhold til riktigere og redusert bruk av tvang

  Utvalget skal ikke:

Drive rettshjelp.  
Alene ha ansvaret for politikkområdene. Hele organisasjonen må fremdeles  støtte opp under 
samfunnspolitisk program og strategi.

 Rapportering: 
Utvalget rapporterer til sentralstyret og ledermøtet halvårlig, eller etter behov og  forespørsel.

 

AU får fullmakt til å sette sammen utvalget basert på innspill fra fylkeslederne

Sak 52/19 Eventuelt Eventuelt

Møteplan - langt tidsrom mellom møtet i april og august (meldt av Karl Olaf Sundfør)
Hvilke arbeid / saker er det man ikke får behandlet og som gjør at man trenger et møte 
mellom møte i april og august? Viktig å ha sentralstyremøte ofte nok, men ikke ha møte for 
møtets skyld. Det er mulig å ta skype-møte dersom det er behov for det, spesielt hvis det er 
behov for oppdatering på økonomi. Sentralstyret ser ikke behov for det, stoler på 
administrasjonen / AU, men dersom det er noe AU / administrasjonen trenger å få innspill 
på så stoler man på at det innkalles til møte. Kanskje man skal se på møteplanen generelt 
for å fordele det litt jevnere utover året. Hvis mulig er det en fordel å unngå 
sentralstyremøte i april, siden det er måneden fylkeslagene skal ha årsmøter. Noe uenighet 
om hvorvidt man skal ha møte mellom april og august.  

Innspill på at styremøtene bør være i Storgata. 
Grunnen til at vi ikke er i Storgata er at sentralstyret syns det har vært for lite, for dårlig luft 
og en del andre utfordringer med dette lokalet. Mulig vi kan ha møte i Oslo, enten Thon 
Storo, Thon Sandvika. Linda sjekker pris på de to hotellene. 

Vedtak
Ad 1: Sentralstyre vedtar et skype-møte 11. juni kl. 16-17.
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Sak 53/19 Evaluering av møtet Diskusjon

Bra møte, godt ledet
Bra ledelse, ingen ting å utsette på møtet
Godt å være sammen og å bli kjent
Kan vi klare å ha det på en dag?
Bra at vi klarer å holde tidsplanen
God stemning
Viktig å ha god nok tid på saksbehandling
Savner kanskje en litt mer åpen og løs sak, hvor man kan komme med det man har på hjertet.
Satt pris på at det var god tid til diskusjon og spørsmål under b-sakene.
Savner en presentasjon av sentralstyremedlemmene
Berømme planlegging og forberedelse
Gjennomføring av møtet bra i den forstand at man bruker tid på vedtaks-sakene, og forutsetter at 
papirene er lest og man ikke går detaljert inn i orienteringssakene. 

Vedtak
Tatt til orientering
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Sted:

Dato:
   

Signert 26.04.19 15:49 av 
Arild, Jill med BankID. Sertifikat 
id 9578-5997-4-272592 utstedt 
av BankID - Fokus Bank.

Jill Arild
Landsleder
 

Signert 26.04.19 11:04 av 
Høiby, Øystein Indsetviken 
med BankID. Sertifikat id 9578-
5999-4-1206568 utstedt av 
BankID - DnB NOR.

Øystein Høiby
2. Nestleder
 

Signert 29.04.19 23:23 av 
Eide, Tariq Javaid Khan med 
BankID. Sertifikat id 9578-5997-
4-316134 utstedt av BankID - 
SpareBank 1.

Tariq Eide
Styremedlem
 

   

Signert 29.04.19 12:13 av 
Steen, Haakon med BankID. 
Sertifikat id 9578-5997-4-
235805 utstedt av BankID - 
SpareBank 1.

Haakon Steen
Styremedlem
 

Signert 07.05.19 16:44 av 
Steenstrup, Wenche med 
BankID. Sertifikat id 9578-5999-
4-1309543 utstedt av BankID - 
DnB NOR.

Wenche Steenstrup
Styremedlem
 

Signert 07.05.19 11:30 av 
Sundfør, Karl Olaf med 
BankID. Sertifikat id 9578-5995-
4-1158079 utstedt av BankID - 
DnB NOR.

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

   

Signert 26.04.19 10:42 av 
Nordstedt, Hanne Karine med 
BankID. Sertifikat id 9578-5992-
4-2276161 utstedt av BankID - 
Bankenes ID-tjeneste.

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte
 

Signert 29.04.19 08:23 av 
Vala, Kristin med BankID. 
Sertifikat id 9578-5999-4-
2210927 utstedt av BankID - 
DnB NOR.

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

Signert 26.04.19 20:38 av 
Moe, Stig Raymond med 
BankID. Sertifikat id 9578-5997-
4-2356734 utstedt av BankID - 
SpareBank 1.

Stig Raymond Moe
Varamedlem
 

Signert 08.05.19 11:07 av 
Rugelsjøen, Aina N med 
BankID. Sertifikat id 9578-5995-
4-83756 utstedt av BankID - 
Terra Gruppen.

Aina Rugelsjøen
Varamedlem
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