
Protokoll fra styremøte 8/20

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 8/20

Dato 28. mai 2020

Tidspunkt 09:00 - 12:30

Sted Teams

Behandlingsmåte Teams

Til stede

Bente Holm Mejdell , Øystein Høiby , Tariq Eide , Haakon Steen (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  (Styremedlem)  
, Wenche Steenstrup , Karl Olaf Sundfør , Hanne Karine Nordstedt(Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem)  

, Kristin Vala , Grethe Bygland , Stig Raymond Moe(Styremedlem ansatte)  (Styremedlem ansatte)  (Varamedlem)  
, Aina Rugelsjøen , Linda Berg-Heggelund , Kristin Bergersen(Varamedlem)  (Varamedlem)  (Generalsekretær)  

, Siri Bråtane , Geirr Abelsen(Kommunikasjonssjef, Kun sak 69/20)  (Spesialrådgiver, Sekretær)  
, Maritne Antonsen , Turid Bakken(Desisjonskomieen, Ikke sak 67/20)  (Landsleder MHU, Kun sak 69/20)  
, Helga Skåden , Adrian Tollefsen(Desisjonskomiteen, Ikke sak 67/20)  (Desisjonskomiteen, Ikke sak 67/20)  

(Generalsekretær MHU, Kun sak 69/20)

Forfall

Jill Arild , Vibeke Karlsen , Mille Falstad (Landsleder, Meldt forfall)  (Varamedlem)  (Observatør)

Sak 63/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

1. nestleder Bente Holm Mejdell ønsket velkommen og ledet møtet i Jill Arilds fravær. 1. vara Grethe 
Bygland møter med fulle rettigheter i Jill Arilds fravær. 

Adrian Tollefsen (generalsekretær Mental Helse Ungdom) og Martine Antonsen (Landsleder i Mental 
Helse Ungdom) deltok i sak 69/20.

Saker til eventuelt:

1. Sak meldt av Tariq Eide - informasjon om Geir Lippestad og ønske om å bidra for våre medlemmer.

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 64/20 Protokoll fra sentralstyremøte 7/20 Styreprotokoll

Vedtak
Protokoll fra styremøte 7/20 er godkjent og signert elektronisk.

Sak 65/20 Protokoller - godkjenninger og orienteringer Orientering

Protokoll fra AU-møtene 28. april og 20. mail legges frem for sentralstyret til orientering.

 

Øvrige orienteringer:

Muntlig orientering fra Haakon Steen fra BrukerRop (helsedirektoratet)
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Møter hver 14. dag, men mye aktivitet på chat med store spørsmål fra direktoratet, som ofte har 
korte svarfrister. Dette med korte svarfrister er et genelet problem.
Haakon sendte i går ut info og spørsmål til fylkeslag og sentralstyret.
Tidligere tema for møtene med direktoratet:

ny veileder
selvmord

I dagens møte er pakkeforløp tema
Direktoratet har stilt spørsmål om samarbeid med fylkesmennene i tilknytning til 
koronasituasjonen. Dette spørsmålet har Haakon Steen videresendt til fylkeslagene. Overrasende 
mange fylkeslag har ikke hatt samarbeid med fylkesmennene i sine fylker. Håkon Steen kommer til 
å be direktoratet om å be fylkesmennene ta kontakt med organisasjonene. Direktoratet ønsker 
også at lagene trykker på "nedenifra". Steen sender ut referat etter møtet i dag. 

 

Muntlig orientering fra Øystein Høiby  

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Har vært et møte 17. april og skal være nytt møte 2. jun
Tema: status fra medlemsorganisasjonene. Mye det samme som går igjen, og man har ikke et 
spesielt godt bilde av hvordan det står til for våre grupper.
Mange av rettighetene til våre grupper forsvant da Norge gikk inn i krise-modus.
Innspill fra Hanne Bjurstrøm, (ombud), er at selv om det er krise-tilstander må man sikre og sørge 
for at rettigheter blir ivaretatt.
LDO ønsker å få implementert og sikret nødvendige rettigheter i beredskapsplanene. Det vi har 
sett er at beredskapsplanene ikke er på plass. 

Rettighetsutvalget: 

Det har ikke vært faste eller fysiske møter i rettighetsutvalget. Utvalget har planer om å stare opp igjen 
når samfunnet åpner opp igjen. 

Vedtak
Styret tok protokollene og informasjonen til orientering.

Sak 66/20 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Det foreligger ingen tiltak til forfall.

Det er foretatt en henvendelse opp mot Mental Helse Telemark - det er pr. i dag ikke mottatt noe 
tilbakemelding fra fylkeslaget på henvendelsen fra sentralstyret.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 67/20 B-saker til behandling Beslutning

Vedtak
Egen b-protokoll foreligger

Sak 68/20 Tolkning av vedtektene §§ 18.7 og 25.5, desisjonskomiteen Beslutning

Saken gjelder sentralstyrets deltagelse på årsmøtet til Mental Helse Oslo. Desisjonskomiteen har gitt en 
anbefaling om at sentralstyret bør være til stede på møtet. 

AU behandlet anbefalingen på sitt møte 20.05.20, og gjorde følgende vedtak "AU anbefaler å følge 
desisjonskomiteens råd om at sentralstyrets medlemmer deltar på årsmøtet til Mental Helse Oslo".

I dialog med organisasjonsrådgiver for Oslo så prøver man å legge årsmøtet til Oslo i sammenheng med 
et sentralstyremøte, slik at sentralstyret kan være representert på årsmøtet i egenet form. 
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Vedtak
Sentralstyret vil være representert på årsmøtet til Mental Helse Oslo.

Sak 69/20 Møte med Mental Helse Ungdom Diskusjon

Navnendringsprosess:

Generalsekretær tok 15.04 kontakt med Mental Helse Ungdom v/ Mille Falstad for å be om en 
redegjørelse på nåværende sentralstyremøte om status for navnendringsprosessen til Mental Helse 
Ungdom. Falstad var dessverre forhindret fra å delta på møtet, men uttrykker at det foreligger lite ny 
informasjon siden forrige redegjørelse på Ledermøte i september 2019, med henvisning om å evt. 
kontakte landsleder for Mental Helse Ungdom og / eller generalsekretær for å få mer utfyllende 
informasjon.

Generalsekretær sendte e-post til Antonsen og Tollefsen, med forespørsel om status i arbeidet til Mental 
Helse Ungdoms navnendringsutvalg.

Sentralstyret gjorde følgende vedtak i sak 61/20 "Sentralstyret gjentar ønsket overfor Mental Helse 
Ungdom om å få til et snarlig møte. Forøvrig tar sentralstyret saken til orientering"

Martine Antonsen orienterte om status navnendringsprosess fra september 2019 til 1. mars 2020. I 
forbindelse med denne prosessen har det vært avholdt møter og workshops i januar og februar hvor 
innspillene og forslagene som var kommet inn  ble oppsummert. Utvalget sitter igjen med tre 
navneforslag. Respons analyse skal gjøre noen undersøkelser på de tre alternativene for å se hvordan 
befolkningen responderer på de forskjellige alternativene. Mental Helse Ungdom kan informere 
sentralstyremøte mer detaljert etter sentralstyremøtet til Mental Helse Ungdom 6.-7. juni. Det er 
landsmøtet til Mental Helse Ungdom til høsten som skal gjøre det endelige vedtaket. 

Samarbeidsavtalen mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom:

Adrian Tollefsen gikk gjennom innholdet i nåværende avtale. Første samarbeidsavtale ble undertegnet i 
2012, og er ikke undertegnet på nytt etter den tid, selv om Tollefsen og Berg-Heggelund har hatt en 
evaluering av avtalen i 2018. 

Avtalen stadfester bla at man har samme målsetning og samme verdigrunnlag, og at man jobber for et 
felles mål. Punkt 4 i avtalen lister opp 9 kulepunkter som omhandler konkrete samarbeidsområder. 

Det er etter Tollefsens oppfatning ingen som har gitt uttrykk for at det primære og grunnlegende i 
samarbeidsavtalen ikke er ønskelig å videreføre. Man ser en stor verdi både administrativt og politisk i 
og videreføre de overordnede prinsippene i avtalen. Tollefsen er videre av den oppfatning at ting ikke er 
så anderledes enn når avtalen ble signert i 2012. Det er naturligvis kommet noen endringer i løpet av så 
mange år, men fra Mental Helse Ungdoms sentrastyrets side, så har man aldri hørt at noen har ønsket 
noe annet en en videreføring av samarbeidsavtalen og prinsippene nedfelt i denne. Vi har et felles 
verdigrunnlag og et felles mål for arbeidet, men vi gjør det på ulikt vis, og her bør nok noen av punktene i 
avtalen revideres. Men prinsippene er det ikke noe som tyder på at Mental Helse Ungdom ønsker å 
endre på. 

Vedtak
Sentralstyret tar saken til orientering, og løfter saken for videre diskusjon på førstkommende 
sentralstyremøte fredag 12. juni.

Sak 70/20 Eventuelt Eventuelt

Sak meldt av Tariq Eide: 

Geir Lippestad vil gjerne samarbeide med Mental Helse. Han brenner for å hjelpe organisasjonen, og vil 
gjerne orienter sentralstyret om hvordan han kan bidra. 

Vedtak
AU skal ha møte 3. juni, og ser på om, og i så fall hvordan, sentralstyret kan ta i mot tilbudet fra 
Lippestad.
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Sted:

Dato:
   

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Øystein Høiby
2. Nestleder
 

Tariq Eide
Styremedlem
 

   

Haakon Steen
Styremedlem
 

Wenche Steenstrup
Styremedlem
 

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

  

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte
 

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

Grethe Bygland
Varamedlem
 

participantid:254613

Signert 05.06.20 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

participantid:254618

Signert 05.06.20 av Høiby, 
Øystein Indsetviken med 
BankID.

participantid:254614

Signert 08.06.20 av Eide, Tariq 
Javaid Khan med BankID.

participantid:254617

Signert 05.06.20 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:254616

Signert 05.06.20 av 
Steenstrup, Wenche med 
BankID.

participantid:254620

Signert 22.06.20 av Sundfør, 
Karl Olaf med BankID.

participantid:254619

Signert 05.06.20 av Nordstedt, 
Hanne Karine med BankID.

participantid:254621

Signert 07.06.20 av Vala, 
Kristin med BankID.

participantid:254623

Signert 04.06.20 av Bygland, 
Grethe med BankID.
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