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Protokoll styremøte 13.12.2018 Kl.10.00 – 14.15 . 
Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde 
 
 
Til stede:            Anna Margrethe Drægebø Moe, Frode Lyse , Per Gimnes, 

                            Ingrid Løset, Oddrun Beyer Holm og Benjamin Vågen. 

                             

Forfall:               Irene Sundholm. 

 

Møtt:                  Anne Turid Angell Vikstad 

 

Fra adm.:           Åshild Sivertsen 

 

Sak 76/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. 

 76.1 Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

  76.2 Godkjenning av protokoll fra 15.11.2018. 

Vedtak: Protokollen godkjent. 

    

Sak 77/18 Handlingsplanen – framdrift. 

 I kommunikasjonen mellom lokallagene og fylkeslaget har fadderordninga en viktig 

rolle. Når fadderne er tilstede på årsmøtene legger de fram en presentasjon som 

omhandler aktuelle tema (i fylket). Presentasjonen bør ikke overstige 15 minutt. 

Styremedlemmene tenker gjennom aktuelle tema og gir innspill som Anna 

Margrethe og Åshild innarbeider i presentasjonen. Den vil være klar til årsmøtene 

avholdes i februar.          

Vedtak: Innspill innarbeides i presentasjonen. 

  

Sak 78/18 Endringer i vergemålsloven – innspill. 

 Justisdepartementet har sendt ut til høring foreslåtte endringer i vergemålsloven.  

Dersom vi har innspill i forhold til hva Mental Helse spesielt må følge med på, blir 

vi invitert til å sende innspill til Mental Helse som vil ta hensyn til det i sitt 

høringssvar. Deres frist er 14.02.19, så vi må sende innspill til Mental Helse innen 

utgangen av januar. 

Vedtak: Styret velger Ingrid Løset og Anna Margrethe Drægebø Moe til å utarbeide innspill 

til endringene i vergemålsloven. Øvrige styremedlemmene sender innspill til dem 

innen utløpet av januar. 

  

Sak 79/18 Aktivering av valgkomitéen. 

 Det er viktig å aktivere valgkomitéen slik at den kan begynne sitt arbeid. 

Valgkomitéen skal avgi sin innstilling minst to uker før årsmøtet som skal holdes i 

april.  Årsmøtet 2016 vedtok retningslinjer for valgkomitéens arbeid.  Landsmøtet 

2018 vedtok overordnede retningslinjer som skal gjelde alle organisasjonsledd. Vårt 
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fylkeslag må kunne bruke sine egne retningslinjer da de overordnede retningslinjene 

ikke er formidlet ennå i organisasjonen.  Valgkomitéen m/vara ble innkalt til 

styremøtet i desember, da to ikke kunne møte ble møtet utsatt til januar. 

Vedtak: Valgkomitèen inviteres til januarmøtet. 

  

Sak 80/18 Taushetsplikt for fylkesstyrets medlemmer. 

 Under sak 33.3/18 ble spørsmål om taushetsplikt utsatt for nærmere avklaring. I 

forhold til forvaltningsloven har ikke frivillige eller ansatte i frivillige organisasjoner 

formell taushetsplikt. I anledning kan saken nevnes at Landsmøtet 2018 vedtok 

etiske retningslinjer for Mental Helse. De er gjennomgående for hele 

organisasjonen.  

Der står under pkt. 3.2 Konfidensialitet. Alle i Mental Helse skal behandle sensitiv 

informasjon med aktsomhet og lojalitet også når man ikke er pålagt taushetsplikt, 

samt være varsom med å diskutere indre anliggende i Mental Helse under slike 

forhold at diskusjonen kan overhøres av uvedkommende.  

Vedtak: Det utarbeides et skjema for underskrift av styremedlemmene m/vara, der det går 

frem at konfidensialitet og taushetsplikt er tema på første styremøte etter årsmøtet. 

  

Sak 81/18 Brukerrepresentant til brukerundersøkelse ved akutt Hjelset. 

 Seksjon Akutt psykisk helse, Hjelset, arbeider sammen med Høgskolen i Molde med 

å utarbeide en brukerundersøkelse som skal benyttes ved seksjonen. Det er 

meningen at undersøkelsen skal være et viktig element i kvalitetsutviklingen ved 

seksjonen. Undersøkelsen er tenkt brukt flere ganger, og vil være en viktig bit av 

forskningssamarbeidet framover. Initiativer til undersøkelsen ble tatt i forkant av 

sommeren 18 fra fagpersonell ved seksjonen.  

De ønsker at brukerne skal ha en representant inn prosjektgruppen og håper vi kan 

oppnevne en brukerrepresentant. Det er en fordel om representanten har noe 

kjennskap og kunnskap om tjenestetilbudet og brukerundersøkelser. 

Vedtak: Styret foreslår Oddrun Beyer Holm som brukerrepresentant.  

I tillegg vil Frode Frantzvåg og Iver Kåre Mjelve bli forespurt. 

  

Sak 82/18 Velferdsmidler – 3. tildeling. 

 Under sakene 56/18 og 71/18 ble velferdsmidlene tildelt. Det var fortsatt ledige 

midler i potten som tildeles.   

Vedtak: Mental Helse Molde og Mental Helse Ålesund får inntil kr 150 pr deltaker i henhold 

til søknaden. Tilskuddet utbetales etter mottatt regnskap. 

  

Sak 83/18 Innkjøp av gaver. 

 Det vil bli kjøpt inn gaver for bruk til påskjønnelse. 

Vedtak: Styret avsetter inntil kr 5000,- til innkjøpet. 

 Oddrun Beyer Holm permisjon fra kl.12.00. 

  

Sak  84/18 Referat- og orienteringssaker. 

 

84.1 Fadderne rapporterer. 

Det ble rapportert fra Mental Helse Sunndal, Mental Helse Hareid, Mental Helse 
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Haram, Mental Helse Sykkylven, Mental Helse Skodje/Ørskog, Mental Helse 

Volda/Ørsta, Mental Helse Ålesund og Mental Helse Giske.  

 

84.2 Årsmøtet 2018 i fylkeslaget – evaluering. 

Etter årsmøtet ble det sendt evalueringsskjema til lokallagene som deltok på 

årsmøtet. De ble bedt om å videreformidle til sine delegater og observatører at de 

kan uttrykke sin mening ved å fylle ut evalueringsskjema og sende fylkeskontoret 

innen 6.september.  På årsmøtet deltok 32 delegater og 9 observatører. 

Fylkeskontoret har mottatt 19 svar.   

  Ingrid Løset permisjon fra kl.13.30.  

 

84.3 Kurset «Vår fremtid – veien videre» med julebord 23. – 24. november. – 

Evaluering. 
Under sak 66/18 ble det bestemt at en skulle invitere til kurs. Den røde tråden i 

kurset var mestring. Helpensjonen var kr 1.845. Egenandelen var kr 900, det samme 

som i 2017.  

 

84.4 Landsmøtet 2018. 

Delegater var fylkesleder Anna Margrethe Drægebø Moe, Oddrun Beyer Holm og 

Stig Ålgårdstad. Per Gimnes var observatør. 

Per Gimnes og Anna Margrethe Drægebø Moe refererte. 

 

84.5 Søknad til Helse Midt – Norge RHF 2019. 
Søknad er sendt innen fristen 1. desember. 

 

84.6 Velferdsmidler – ekstra tildeling i 2018. 
Det ble gitt anledning til å søke av en restpott velferdsmidler. Søknadsfristen var 

22.november. Vi søkte om midler til julebordet og fikk kr 10.000. 

 

84.7 Møte med Lærings- og mestringssenteret (LMS) i november. 

Under sak 33.6/18 ble Anna Margrethe Drægebø Moe, Per Gimnes og Ingrid Løset 

valt til å møte LMS. Anna Margrethe og Per refererte. På fylkeslaget sin nettside 

ligger det en artikkel om møtet. 

  Per Gimnes fikk permisjon kl.14.00. 

 

84.8 Dato for styremøter og årsmøte 2019. 

Styremøter torsdager 17.januar, 14.februar, 14.mars. Årsmøte 7.april. 

Au- møter vil bli onsdager, 9.januar, 6.februar og 6.mars. 

 

84.9 Referat fra Kommunenettverksmøte 9.november. 

Åshild Sivertsen refererte. 

 

84.10 Innkomne brev jfr. postliste november. 

Styremedlemmene kan kontakte fylkeskontoret og få tilsendt brevene de ønsker. 

 

84.11 Brev 12.12.2018 

Brevet ble referert og vil bli jobbet videre med på generelt grunnlag. 

 

84.12 Henvendelse, ønske om kontaktperson til pressespørsmål VG, menn og angst. 

Anna Margrethe Drægebø Moe orienterte om mailen som vil bli videresendt til 

lokallagene. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

 

Vi hadde besøk av organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen. 
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Mental Helse Møre og Romsdal  

 

 

 

Torsdag 13.desember 2018 

 

 

 

 

 

Neste styremøte blir torsdag 17.januar kl.10.00. 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 Anna Margrethe Drægebø Moe                                                                Frode Lyse 

   Fylkesleder/Studieleder                                                                            Nestleder                                                                                                                 

 

 

                  Per Gimnes                                                                            Ingrid Løset                                                                                

                 Styremedlem                                                                         Styremedlem 

                                                                                                   

                                               

           Oddrun Beyer Holm                                                              Åshild Sivertsen                                                                                                                                         

             1.vara                                                                                         referent 

                                            

                               

                                            

                                                                                                                                              

              


