Protokoll fra Fylkesstyremøtet 23.02.21
Klokka: 09.30 –
10.30
Referent: Kristine Bjoner
Møteleder: Anna – Elise Opheim
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
Sted: Skype

Dato: 23.2.21

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
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Forfall:
Ikke møtt:
Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag
Gjester:

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.

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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Fylkeslaget dekker reiseregning for ordstyrer, referent og leder i valgkomiteen
(eller den i valgkomiteen som leder utpeker til å presentere deres innstilling).
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Tove-Mette Valen

Anna Elise Opheim

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

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

Linda Mari Hogstad

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

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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