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Adresse 
Mental Helse Oppland  
v/Elin Anita Lund  
Kalkveien 5, 2818 Gjøvik 

Telefon 
+47 481 28 445 

E-post 
oppland@mentalhelse.no 

Organisasjonsnummer 
981 672 585 

Kontonummer 
2280 40 16833 

 

OPPLAND 

Protokoll styremøte 30.april 2019 
Hos Anne Grete Mortensen, Retrumsvegen 22, 2760 Brandbu kl.11.00-17.00 

 

Tilstede: Anne Grete Mortensen, Alma Marit Bakken, Ragnar Rognlien, Bjørg Olaussen 
Sagmoen Elin Anita Lund.  
Øystein Høiby (tidligere medlem av styret) og organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen. 

Forfall: Torunn Hilmarsen  

 

Sak 17/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak:  Godkjent med følgende merknad; Bjørg Olaussen Sagmoen har ikke fått 
innkalling eller saksliste siden leder gikk ut i permisjon. Epostadressen skal nå 
være riktig 

 

Sak 18/2019 Godkjenning av referat fra 15.mars 

Vedtak:   Godkjent 

 

Sak 19/2019 Godtgjørelse av telefonutgifter                                                                                       
Anne Grete Mortensen har ikke fått dekning av utgifter til telefon. Styret mener at det er 
viktig at leder får kompensert for bruk av egen telefon.        
                                                                                                                 
Vedtak:  Styret støtter dekning av 2 telefonregninger til leder for 2018. 
  

 

Sak20/2019 Økonomi                                                                                                                            
Sak 20.1 Øystein informerte om status økonomi.                                                 
Oppfordrer til salg av artikler som ble kjøpt inn. Mental Helse Oppland har 
fordringer til Mental Helse sentralt, Mental Helse Toten og Regionrådet Øst. 

Vedtak:  Styret tar den økonomiske situasjonen til etterretning. Styret har fått seg 

forelagt regnskap for 2018 og signert. 

  Sak 20.2 Reisegodtgjørelse.  

Vedtak: Mental Helse Oppland har fordringer til Mental Helse sentralt for 

reisegodtgjørelser i forbindelse med div råd og utvalg i forkant av Landsmøtet 

 

Sak 21/2019 Oppfølging av B-sak 

Vedtak:  Vi har behandlet B-saken – Se egen protokoll  
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Besøksadresse 
Storgata 38,  
0182 Oslo 

Fakturaadresse 
Postboks 410 Lundsiden 
4604 Kristiansand 

Telefon 
Sentralbord  
+47 352 96 060 

E-post 
post@mentalhelse.no 

Organisasjonsnummer 
971 322 926 

 

 
Sak 22/2019 Kurs i politisk påvirkningskraft 6-7.juni – 3 plasser 
Mail ble sendt til lokallagene, hvor de kunne melde sin interesse. Lillehammer/Øyer/Gausdal 
var eneste lokallag som meldte sin interesse.  
 

Vedtak:  Hildegunn Kristiansen fra Lillehammer/Øyer/Gausdal, og Ragnar Rognlien og 
Elin Anita Lund fra fylkeslaget melder seg på kurset  

 

Sak 23/2019 Brukerrepresentasjon på Havang brukerstyrte senter og D.P.S Lillehammer 

Vedtektene til Havang brukerstyrte senter står det at MH skal ha to representanter inn i 

styret. Erna Rundsveen har vært en av representantene i flere perioder og vi tenker at hun 

ved neste generalforsamling erstattes av en annen. Vi vedtok på forrige styremøte at Ragnar 

Rognlien tar Kjell Viggos sin plass, da han har trukket seg 

Vedtak:  Ragnar Rognlien kontakter Havang om når neste generalforsamling er, slik at 
vi kan innstille en ny brukerrepresentant. Ragnar tar også kontakt med D.P.S 
Lillehammer for å høre om det er noen brukerrepresentant fra MH som deltar 
på møtene. I tillegg ber om å få tilsendt mandatet for det aktuelle 
rådet/utvalget.  

 

Sak 24/2019 Eventuelt – infosaker 

- Mental Helse Oppland har fått en minnegave etter Anna Ødegårds bortgang.            
Vi setter inn en takkeannonse i avisen Valdres 

- Kopimaskinen. Den er nå hentet, men blir levert som EL-avfall, da det vil koste neste 
10.000 å få reparert den. I følge selger blir de kostnadene alt for store i forhold til 
verdien på den.  

- Mental Helse Opplands årsmøte blir den 19.juni kl 16.00. Forbehold om at revisor 
rekker å gå igjennom regnskapet før den 19.juni. Vi avventer å kontakte hotellet til 
Anne Grete har snakket med en godkjent revisor om hen trur det er nok tid. Bør ha 
det svaret innen utgangen av denne uken! 

- Neste styremøte blir 13.mai kl.14.30 hos Alma Marit hvor vi hovedsakelig skal jobbe 
med det kommende årsmøtet. Valgkomiteen blir også innkalt. 
 
 

Mental Helse Oppland, Brandbu 30.mai 2019 

   

Kjell Viggo Eilertsen 
fungerende leder 

Elin Anita Lund 
sekretær/referent 

Alma Marit Bakken 
styremedlem 

   

Ragnar Rognlien 
styremedlem 

  

 


