
Protokoll 11.01.19 
 

 

Valg av møteleder: Anders Øyan  

 

SAKSLISTE: 
 

11/19:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent  

 

Saker til orientering: 
 

12/19: Informasjonsdag for flyktninger i Steinkjer Kommune 

-informasjon til Fylkesstyret på neste møte om erfaringene med denne 

informasjonsjobben.  

Saken er tatt til orientering. 

 

13/19: Søknader sendt til Trøndelag Fylkeskommune 

-tillegg til driftsmiddelsøknaden 

-informasjonsarbeid overfor flyktninger 

-busstur 

-aktivitet i lokallaga, «vi går sammen»  

Saken er tatt til orientering. 

 

14/19: Stedfortreder for Fylkessekretæren 

- Anders Øyan 

Saken er tatt til orientering. 

 

15/19: Fylkessekretærens bruk av overtid 

- Ny sak i Mars eller April  

Saken er tatt til orientering. 

 

16/19: Valg av to vara i nummerert rekkefølge til ledermøtet.  

 Saken er tatt til orientering.  

- Fylkesstyrets umiddelbare forslag er: Anders Øyan, Tove – Mette Valen, Roger 

Højd.  

 

 

 

 

Sted: Møterom, Tingvold Park Hotell Steinkjer Dato:11 og 

12.02.19 

Klokka: 12.00 - 17.00 

Og 09.00 – 15.00 

Møteleder: Veronika Kjesbu Referent: Kristine Bjoner 

Tilstede: Veronika Kjesbu, Anders Øyan, Anna – Elise Opheim, Tove – Mette Valen, Beate Moksnes, 

Pål Arild Sand, Harald Marsdal Hanssen, Nils Magne B. Røsten, Veronica Winther, Aud Irene Hepsø, 

Roger Højd.  

Forfall: Aina Sæther 

Ikke møtt:  

Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag 

Gjester:  



Saker til behandling:  

 

17/19: Likviditetsbudsjett 

-Virkningen av sammenslåing og ekstra kostnader med dette gjør at likviditeten til 

fylkeslaget er en utfordring fram til tilskuddet fra Helse Midt utbetales i April.  

Fram til April benyttes.  

 

Vedtak: Det overføres 150 000,- fra MH Trøndelag sin sparekonto til brukskontoen. 

Dette beløpet føres tilbake til sparekontoen når tilskuddet fra Helse Midt er mottatt.  

 

18/19: Deltakelse på MH – Konferansen 

- 10 deltakere totalt får dekket reise og konferanse av hovedorg.  

- Navneliste:  

- Anna – Elise Opheim,  

- Veronika Kjesbu,  

- Tove – Mette Valen, 

-  Aage Haukø,  

- Anders Øyan,  

- Beate Moksnes,  

- Nils Magne B. Røstum,  

- Aud – Irene Hepsø,  

- Roger Højd,  

- Veronica Winther, 

-  Kristine Bjoner.  

 

Vedtak: alle opplistet i oversikten over reiser på MH – Konferansen. 10 deltakere er 

dekket av hovedorg. Fylkesstyret betaler for Fylkessekretæren som er ny og har god 

nytte av å reise for å bli kjent med hovedorg.  

 

 

19/19: Nettvett 

Husk at det ikke er lovlig å publisere bilder uten å ha forespurt de som er avbildet hver 

gang det er aktuelt.  

 

Vedtak: Tenk før du publiserer. Oppdater deg på gjeldende lovverk for å unngå 

problemer.  

 

20/19: Innkjøpsrutiner 

Bruk av bankkort kan reguleres på to måter. Beløpsgrense som skissert i saken eller 

med bilagssignatur.  

 

Vedtak: Fylkessekretærens innkjøp håndteres med beløpsgrenser som skissert i 

innkallingen. Forslaget er vedtatt med 5 stemmer mot 3 stemmer.  

 

21/19: Lokallagssamling 

 Det nedsettes ei arbeidsgruppe som  

Arbeidsgruppe: Tove – Mette, Veronika, Veronica og Anna – Elise. Gruppa arbeider 

fram et forslag til gjennomføring av lokallagssamling 

 

22/19: Velferdsmidler 



I forhold til søkning og rapportering er det en kraftig forenkling at fylkeslaget søker 

midler som benyttes til lokallagssamlinger og busstur.  

 Fylkeslaget søker midler 

 

Vedtak: Fylkeslaget søker midler som benyttes til lokallagssamlinger og annen 

aktivitet som fylkesstyret kan støtte i lokallagene. AU og Fylkessekretæren utarbeider 

søknaden til hovedorganisasjonen på velferdsmidlene.  

 

23/19: Årsmøte FUNKIS  

 -vi bestreber oss på å ha representasjon med studieleder og minst en representant til.  

 

 Vedtak: Anders Øyan og Harald M. Hanssen drar på årsmøtet.  

 

24/19: Eventuelt  

- Vedr. sammenslåing av Namdalseid og Namsos lokallag. Innsendt protokoll fra 

ekstraordinært årsmøte og Fusjonsprotokoll godkjennes av fylkesstyret.  

 

Vedtak: Beløpet på kr 36371,12 som nå står på lokallagskontoen og skriver seg fra 

MH Namdalseid utbetales til MH Namsos.  

 

- Utsendinger til Årsmøtet i FFO Trøndelag. Dette årsmøtet arrangeres samtidig som 

vårt eget. Derfor inviteres lokallagene til å spille inn kandidater til å dra som ikke 

er delegater til vårt eget årsmøte.  

 

Vedtak: Lokallagenes forslag behandles av AU som velger ut to delegater til FFO 

Trøndelag sitt årsmøte.  

 

- Årshjul: fordeling av fysiske møter vs skype og fastsetting av datoer kommer litt 

etter hvert, en skisse til årshjul er delt ut og arbeides videre med.  

- Frivillig Norge har kommet med en forespørsel om hvordan 

sammenslåingsprosessen til MH har foregått. Samtalegruppe om 

sammenslåingsprosesser i Trøndelag er ønsket.  

- Anna – Elise og Anders har deltatt på jubileumsgudstjeneste på Østmarka.  

 

Gruppearbeid:  

 

Oppsummering av gruppeoppgavene skrevet ned på strak arm.  

 

1) Hvordan skal vi arbeide for å ivareta lokallagene.  

 

- Besøke lokallagene og gi de informasjon direkte fra fylkeslaget 

- Holde kontakt på telefon og mail 

- Nyhetsbrev 

- Invitere til relevante kurs 

- Jevnlige lokallagssamlinger, rundgang på hvem som arrangerer. Både for sosial 

nettverksbygging og for faglig innhold, ex. Likepersonsarbeid. Legge til rette for at 

lokallagene har treff slik annenhver mnd. På forskjellige steder rundt om i fylket.  

- Følge opp at alle har tilgang til og bruker MH mail til å motta informasjon 

- Oppfordre til at alle har studieansvarlig i lokallaget 

- Kaffe, kortstokk og vaffel 



- Bidra til at alle lokallag vet hvem de har som fadder. Fadderen skal bidra til å være 

bindeledd for å finne kunnskap og kompetanse fadderen selv ikke har.  

- I tilfelle konflikter oppstår i lokallaget oppfordres de til å ta kontakt med fadderen, 

fadderen håndterer saken videre etter organisasjonens retningslinjer.  

- Oppfordre lokallagene til å arbeide med de etiske retningslinjene på medlemsmøter 

og ikke bare i lokallagsstyret.  

- Informere godt om inntektskilder for lokallagene, velferdsmidler, likepersonmilder 

osv.  

- Oppfordre til å samarbeide med andre interesseorganisasjoner for å bli trygg på 

roller som for eksempel det å være brukerrepresentanter.  

 

Spesielt i forhold til brukerrepresentanter og innspill på hvem som har kurs og kan stille er det 

en del utfordringer. I tillegg må det gjøres en jobb i forhold til å finne kandidater som er 

personlig egnet. En brukerrepresentant må være bevisst på sin rolle i de ulike fora de blir 

innlemmet og gi informasjon tilbake til MH om saker som blir behandlet i de ulike fora. Det 

oppfordres til at lokallagene i dialog med fylkesorganisasjonen og sin fadder søker å finne 

samarbeid i den enkelte kommune for å unngå at brukerrepresentanter opplever å bli  

 

2) Handlingsplan. 

 - Handlingsplanen ble gjennomlest i gruppene slik at alle i Fylkesstyret har kjennskap 

til den og har tatt den i bruk som arbeidsdokument.  

 

- I forhold til handlingsplanen, så oppdateres det som er skrevet om kurs til å bli en 

generell benevnelse.  

 

3) Etiske retningslinjer. 

 

- Vedtekter med etiske retningslinjer sendes ut i Sinn og Samfunn nå i februar, det 

oppfordres til at lokallagene holder medlemsmøte og setter disse to temaene på 

dagsorden.  

- Det er viktig å gå foran som et godt forbilde i forhold til å skille mellom saklig 

uenighet og unngå personangrep når man har ulike meninger.  

- Husk å ta et skritt tilbake og se diskusjonen fra den/de andres synspunkt før du 

reagerer på det som blir uttalt i en diskusjonssituasjon.  

- Gi konstruktive tilbakemeldinger i forhold til hvordan budskap mottas når man 

selv kjenner at «dette er ikke greit»  

- Avsender og mottaker kan fort oppfatte et budskap ulikt.  

- Still heller spørsmål for å belyse en sak og et standpunkt.  

- Ha fokus på å belyse ditt standpunkt ut fra saklig innhold.  

- All trakassering har MH nulltoleranse for. Seksuell trakassering på lik linje med alt 

annet. Det oppfordres til å diskutere hvordan man kommuniserer omkring hvordan 

ulike personer opplever det å få en klem. I utgangspunktet er det å gi en klem en 

god gjerning, å klapse noen på baken eller puppene er uakseptabelt.  

- Synlig beruselse er uakseptabelt. Hjelp hverandre å holde måtehold i forhold til 

alkohol og unngå andre rusmidler i MH sammenheng.  

- I forhold til Habilitet, meld fra i forkant hvis du har mistanke om habilitetskonflikt. 

Ved saker som skal opp i Fylkesstyret der du selv er i tvil om din habilitet, meld 

det til Leder og Fylkessekretær i forkant, så foretatt vi en habilitetsvurdering før 

møtet.  



- Møter du opp på tilstelninger der du representerer MH/holder foredrag ol. og får 

gaver, tilbud om andre fordeler. Husk alltid å sjekke om det er ok å ta imot. Er du i 

tvil, konferer med fylkessekretæren.  

 

 

Neste styremøte Blir på skype og vil foregå den 21.3.19 fra kl 09.00 til 15.00 

 

 

Steinkjer 12.02.19 

 

 

Med hilsen 

 

Veronika Kjesbu Kristine Bjoner 

Fylkesleder  Fylkessekretær 

 

 

 

 


