
Protokoll fra Fylkesstyremøtet 23.02.21 

 

Til behandling: 

39/21: Godkjenning av innkalling og sakliste. 

   Godkjent 

40/21: Gjennomføringsform for Fylkesårsmøtet 2021 

Bakgrunnen for saken er rådende covid 19 situasjon. Nasjonale retningslinjer 

legger til grunn at man maksimalt kan samle 10 personer på offentlige 

arrangement. For øvrig så anbefales det å ikke samle mennesker til 

arrangement der det medfører at deltakerne kommer fra ulike kommuner.  

Opprinnelig hotell for Fylkesårsmøtet meldte 22.2.21 om at de ikke kan huse et 

arrangement med mer enn 10 personer for å kunne overholde øvrige 

smitteverntiltak godt nok.   

Fylkesstyreleder har på grunnlag av dette kontaktet Quality Hotel Panorama og 

fått bekreftelse på at arrangement med inntil 30 personer kan avholdes der.  

Det fremkommer tydelig delte meninger i Fylkesstyret om hvorvidt det er klokt 

å gå for en helt eller delvis oppmøteløsning for gjennomføring av 

Fylkesårsmøtet.  

Det foreligger ikke en fullstendig oversikt i forhold til hvordan lokallagene stiller 

seg til å møte fysisk med delegater vs å møte digitalt med delegater.  

Fylkesstyret kom fram til å foreta en avstemning over følgende forslag: 

Fylkesårsmøtet i Mental Helse Trøndelag arrangeres med en kombinasjon av 

Sted: Skype Dato: 23.2.21 Klokka: 09.30 – 
10.30 

Møteleder: Anna – Elise Opheim Referent: Kristine Bjoner 

Tilstede: Anna – Elise Opheim, Harald M. Hanssen, Tove – Mette Valen, Linda 

Hogstad, Anders Øyan. Møtende vara, Beate Moksnes. Tilhørere, Aud – Irene 

Hepsø og Nils Magne Røstum 

Forfall: 

Ikke møtt:  

Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag 

Gjester:  
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fysisk oppmøte og digital deltakelse. Det leies inn teknisk assistanse til å 

administrere digitalt oppsett og møtegjennomføring. Forslaget ble vedtatt med 

fire stemmer for og en stemme mot.  

I forhold til overnatting knyttet til Fylkesårsmøtet: Fylkesstyret (inkludert alle 

tre vara), ordstyrer og referent får tilbud om overnatting fra 12.2.21 til 13.2.21 

ved Quality Hotel Panorama, Heimdal.  

Delegater fra lokallag søm ønsker å møte fysisk ved Fylkesårsmøtet får også 

tilbud om overnatting bekostet av Fylkeslaget, reisekostnaden for delegatene 

vil som normalt sendes på regning til lokallaget hver enkelt representerer.  

Fylkeslaget dekker reiseregning for ordstyrer, referent og leder i valgkomiteen 

(eller den i valgkomiteen som leder utpeker til å presentere deres innstilling).  

Vedtak: Fylkesårsmøtet for Mental Helse Trøndelag 2021 avholdes 

13.3.21 som en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital deltakelse, med 

base ved Quality Hotel Panorama, Heimdal. Det leies inn teknisk 

assistanse for å ivareta det praktiske omkring digital gjennomføring av 

møtet for deler av delegatene. Arrangement ved opprinnelig hotell 

(Ørland Kysthotell) utsettes med sikte på å holde kurs der innen 

sommeren 2021. Overnatting for delegater fra lokallag, Fylkesstyret inkl 

alle vara, ordstyrer og referent fra 12.2.21 – 13.2.21 dekkes av Mental 

Helse Trøndelag. Reise til Fylkesårsmøtet dekkes av Mental Helse 

Trøndelag for Fylkesstyret inkl alle vara, ordstyrer, referent og leder i 

valgkomiteen (eller den i valgkomiteen som vedkommende utpeker).  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Tove-Mette Valen
Nestleder
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5997-4-1578262
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-03-02 14:36:18Z

Anna Elise Opheim
Fylkesstyreleder
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5995-4-187453
IP: 88.88.xxx.xxx
2021-03-02 15:36:02Z

Anders Øyan
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5997-4-584392
IP: 84.209.xxx.xxx
2021-03-02 20:12:42Z

Linda Mari Hogstad
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5995-4-810170
IP: 178.164.xxx.xxx
2021-03-03 06:52:46Z

Harald Marsdal Hanssen
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5997-4-576486
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-03-03 14:22:33Z
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Protokoll Fylkesstyremøtet 18.2.21
            25KSB-EHE8X-I2M4H-QISY8-GBPA3-CLH6D
            SHA-256
            4fb36f476849e0a2dcff12229d40ef50656a2ad24edc735fac0c836ab740b6ff
            
                                    
                                                    Mental Helse Trøndelag
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            Protokoll Fylkesstyremøtet 23.2.21
            X72EN-S7TI6-EJ21S-A12YT-PS5FC-CU5B4
            SHA-256
            9ad47b3148c8c25b51e74ace0a4ccb7ab0ff5462298ddb9cfeff19fff1607497
            
                                    
                                                    Mental Helse Trøndelag
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

{"documentKey":"X72EN-S7TI6-EJ21S-A12YT-PS5FC-CU5B4","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-03-02T14:36:18Z","subtype":null,"ip":"77.16.51.234","signatureLines":[{"role":"Nestleder","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3feaf08dcdb4e160.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe52e688e31206b.xml","signerSerial":"9578-5997-4-1578262","type":"bankid_no","signerName":"Tove-Mette Valen"},{"signTime":"2021-03-02T15:36:02Z","subtype":null,"ip":"88.88.27.39","signatureLines":[{"role":"Fylkesstyreleder","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fdafecd73f3da7a.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe50ba9e682fa03.xml","signerSerial":"9578-5995-4-187453","type":"bankid_no","signerName":"Anna Elise Opheim"},{"signTime":"2021-03-02T20:12:42Z","subtype":null,"ip":"84.209.84.67","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fe6a829df440882.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fdb97f1612ec1ee.xml","signerSerial":"9578-5997-4-584392","type":"bankid_no","signerName":"Anders Øyan"},{"signTime":"2021-03-03T06:52:46Z","subtype":null,"ip":"178.164.125.119","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fef27459f6dc4ec.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fc24edfaf42ebd4.xml","signerSerial":"9578-5995-4-810170","type":"bankid_no","signerName":"Linda Mari Hogstad"},{"signTime":"2021-03-03T14:22:33Z","subtype":null,"ip":"77.16.209.74","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fed890569bf4929.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe766842d4cb03a.xml","signerSerial":"9578-5997-4-576486","type":"bankid_no","signerName":"Harald Marsdal Hanssen"}]}
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