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Protokoll fra styremøte 11/21

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 11/21

Dato 8. september 2021

Tidspunkt 09:00 - 16:00

Sted Oslo, Scandic St. Olavs plass

Behandlingsmåte Fysisk møte

Til stede

Bente Holm Mejdell , Haakon Steen , Torhild Ackermann , Noushin  (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  (Styremedlem)
Zaeri Loolani , Karl Olaf Sundfør , Kristin Vala , Aina  (Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem ansatte)
Rugelsjøen , Linda Berg-Heggelund , Kristin Bergersen (Varamedlem)  (Generalsekretær)  (Kommunikasjonssjef, 

, Øyvind Kjønås , Siri BråtaneSak 100/21)  (Økonomisjef, Sak 96/21)  (Spesialrådgiver)

Forfall

Jill Arild , Mille Plassgård Falstad , Adrian Pracon (Landsleder, Meldt forfall)  (Styremedlem, Meldt forfall)  
, Sølvi Hagen(Styremedlem ansatte, Meldt forfall)  (Varamedlem ansatte, Meldt forfall)

Sak 93/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Bente Holm Mejdell ønsket velkommen og åpnet møtet. Jill Arild, Mille P. Falstad, Adrian Pracon og Sølvi 
Hagen har meldt forfall. Aina Rugelsjøen møter med fulle rettigheter. 

Innkalling og dagsorden ble gjort tilgjengelig via Styreplan 2. september. 

Følgende saker ble meldt til eventuelt:

Sak meldt av Karl Olaf - Honorar for utvalgsarbeid, oppfølging fra forrige styremøte
Sak meldt av Bente Holm Mejdell - Permisjonssøknad fra Mille Falstad
Sak meldt av Aina Rugelsjøen - Tvangs- og rettighetsutvalget. 

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 94/21 Protokoll fra sentralstyremøte 10/21 Styreprotokoll

Protokoll fra elektronisk styremøte nr 10/21 - kun orienteringssaker.

Vedtak
Protokollen signeres elektronisk i Styreplan. 

Sak 95/21 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 96/21 Selskapets økonomiske stilling Orientering
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Resultatet i basisorganisasjonen er pr 30.6.2021 kr 4 272 738 høyere enn budsjettert, som i hovedsak 
skyldes høyere gaveinntekter og lavere driftskostnader. Resultatet etter bruk av frie midler er kr 
6 190 798 mot budsjett 0.

I sentralstyresak 76/21, revidert budsjett, ble kr 3 700 000 av de frie midlene disponert. Støtte til 
Verdensdag-arrangementer, kr 300 000, til våre lokallag er inkludert i tallene pr 30.6.2021- frie midler.

Administrasjonen utfordrer sentralstyret til å komme med ulike forslag på prosjekter / tiltak for å få opp 
aktiviteten i organisasjonen.

Innspill fra sentralstyret: 

Det planlegges en nasjonal samling for lokallag i 2022
man ser på mulighet til å gi målrettet støtte til lag med dårlig økonomi (knyttet til konkrete 
aktiviteter, ikke drift).
Ung Arena / Headspace 
Yam
Utlyse "Kom i gang midler" til fylkeslag for å stimulere til oppstart av aktivitet i lagene etter 
pandemien
Opplæring

Sentralstyret understreker at tilskuddene må være av midlertidig karakter, og ikke forplikte sentralstyret 
over tid, da tilskuddene er uforutsigbare. 

Vedtak
Sentralstyret tar økonomisk status til orientering og ber administrasjonen ta med seg innspillene fra 
sentralstyret i planlegging av aktiviteten for resten av 2021 og 2022.

Sak 97/21 Krav om ekstraordinært landsmøte Beslutning

Sentralstyret har mottatt krav om ekstraordinært landsmøte fra følgende lag:

Mental Helse Hedmark 
Mental Helse Oppland 
Mental Helse Viken (Akershus og Buskerud)
Mental Helse Øst (som ble en del av Viken 29.8.2021) 

Sentralstyrt har også mottatt henvendelser fra følgende lag som ikke støtter krav om ekstraordinært 
landsmøte:

Mental Helse Møre og Romsdal 
Mental Helse Vestfold og Telemark 
Mental Helse Oslo 

 

Styret diskuterte saken og henvendelesene fra fylkene. Sentralstyret er av den oppfatning at det ikke er 
grunnlag for et ekstraordinært landsmøte.

Sentralstyret anerkjenner behovet for å kunne ha en dialog med fylkene om prosessene rundt 
ekstraordinært landsmøte og etterspillet etter møtet. Dette vil derfor bli et viktig tema for ledermøtet i 
september.

Vedtak
Forslaget som fylkeslagene krever behandlet på et ekstraordinært landsmøtet ble forsøkt fremmet på det 
ekstraordinære landsmøtet i juni. Landsmøtet vedtok da å ikke realitetsbehandle forslaget.

Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og landsmøtet har myndighet til å gjøre de vedtak de 
måtte finne nødvendig. 

Sentralstyret kan ikke se at det har kommet frem nye elementer eller nye saker som tilsier at det skal 
være behov for et nytt ekstraordinært landsmøte. 
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Sentralstyret ber administrasjonen videreformidle vedtaket til fylkeslederne. 

Sak 98/21 B-saker til behandling Diskusjon

Egen b-protokoll foreligger

Sak 99/21 Ledermøte, agenda Beslutning

Forslag til program for ledermøte ble lagt frem og gjennomgått. 

Vedtak
Sentralstyret godkjenner agenda for ledermøtet 24.-26. september med de innspillene som fremkom i 
møtet. 

Sak 100/21 Frivillighetens år 2022 Diskusjon

2022 er Frivillighetens år og da skal Norges viktigste lagarbeid feires. Frivillighet Norge er koordinator, 
og alle organisasjoner, lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere er 
invitert til å være med på markeringen.

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og skal markeres i hele landet, både ved fysiske og 
digitale arrangementer.

Sentralstyret bes om å ta stilling til om Mental Helse skal være en aktiv bidragsyter gjennom dette året, 
og om Mental Helse skal ha sin «egen dag» hvor det er Mental Helse som synligjøres i alle kanaler over 
hele landet gjennom Frivillighet Norge. Det må i så fall settes av ressurser og midler til å gjennomføre 
dette, og det bør også tas med i Handlingsplan 2022. 

Videre må det vurderes om det er kapasitet i administrasjonen, og hvorvidt vi også har lokale og sentrale 
tillitsvalgte som kan være med og dra dette. Vi har allerede arrangementer vi ønsker oppmerksomhet 
rundt, med Verdensdagen for psykisk helse, Mental Helse-konferansen og Arendalsuka, som de viktigste.

Vedtak
Sentralstyret støtter ønsket om å ha en egen dag, og at dette primært kan være samme dag som Mental 
Helse-konferansen.

Sentralstyret ber administrasjonen jobbe videre med å kartlegge muligheter og ressurser, og også se 
dette i sammenheng med sak 96/21, slik at man evt kan sette av noen av de frie midlene til forberedelse 
til dette arbeidet. 

Sak 101/21 Nedleggelse Mental Helse Risør Beslutning

Mental Helse Agder ber sentralstyret om at Mental Helse Risør kan slettes fra Brønnøysundregistrene i 
hht § 13.8, slik at de får avsluttet lagets bankonto. Det har ikke vært aktivitet i laget de siste tre årene.

Vedtak
Sentralstyret vedtar at Mental Helse Risør slettes fra Brønnøysundregistrene. 

Sak 102/21 Utnevnelse av representant fra sentralstyret til Nasjonalt brukerforum Diskusjon

I vår vedtok sentralstyret å videreføre og rulle ut Nasjonalt brukerforum i organisasjonen. Prosjektleder 
Karl Johan Johansen har bedt om en representant fra sentralstyret til en referansegruppe for 
brukerforum. 

Vedtak
Sentralstyret oppnevner Aina Rugelsjøen som styrets representant i Nasjonalt Brukerforum.

Sak 103/21 Årshjul 2022 Diskusjon

Forslag til årshjul for 2022 er utarbeidet av AU, og legges frem for sentralstyret for innspill og godkjenning.

Vedtak
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Sentralstyret vedtar årshjul for 2022 slik det foreligger.

Sak 104/21 Eventuelt Eventuelt

Sak meldt av Karl Olaf Sundfør - Honorar for utvalgsarbeid, oppfølging fra forrige styremøte.
Karl Olaf Sundfør melder at det i forbindelse med utvalgs-arbeid blir mye merarbeid utover selve 
utvalgsmøtene, og ber sentralstyret ta stilling til om det kan utbetales noe honorar for arbeid 
mellom møtene.
I prinsippet bør det ikke gjøres vedtak under "Eventuelt", og saker av en slik karakter bør 
saksbehandles før saken forelegges styret til behandling. Det foreberedes derfor en sak på dette 
til styremøtet i oktober. 
Sak meldt av Bente Holm Mejdell - Permisjonssøknad fra Mille Falstad
Sentralstyret godkjenner permisjonssøknad fra Mille Falstad. Aina Rugelsjøen går inn som fast 
representant i sentralstyret i Mille Falstads fravær. Wenche Steensrup rykker opp som 1. vara i 
Mille Falstads fravær og møter fast i sentralstyret i perioden. Administrasjonen sender forespørsel 
til Wenche Steenstrup om hun kan tre inn som leder for KUPP i perioden. 
 
Sak meldt av Aina Rugelsjøen - Tvangs - og rettighetsutvalget
Det er sendt ut forespørsel til fylkes - og lokallag hvor de blir bedt om å komme med forslag på 
kandidater til utvalget. Frist er satt til 1. oktober 2021. 

Vedtak
Styret tar sakene til orientering. 

Sted:

Dato:
   

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Haakon Steen
2. Nestleder
 

Torhild Ackermann
Styremedlem
 

   

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem
 

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

Aina Rugelsjøen
Varamedlem
 

participantid:312161

Signert 13.09.21 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

participantid:312164

Signert 13.09.21 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:312167

Signert 15.09.21 av 
Ackermann, Torhild med 
BankID.

participantid:312169

Signert 15.09.21 av Loolani, 
Noushin Zaeri med BankID.

participantid:312165

Signert 13.09.21 av Sundfør, 
Karl Olaf med BankID.

participantid:312166

Signert 14.09.21 av Vala, 
Kristin med BankID.

participantid:312172

Signert 13.09.21 av 
Rugelsjøen, Aina N med 
BankID.
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