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NYTT STYREÅR – NYE ROLLER 

Vi fikk inn to nye i styret ved sist årsmøte og disse har nå fått 

roller/oppgaver i vår aktivitet. Edvin har gått ut i permisjon pga 

helsemessige utfordringer. Margrete skriver våre protokoller og 

Monica har regnskap og merkantile oppgaver. Gry har fått jobb i 

FACT Hedmarken og må redusere aktiviteten i Mental Helse en 

del. Vi har derfor fordelt en del andre områder på nye personer. 

Monica er den dere skal rette spørsmål om økonomi til. Hun er 

også den som kommer til å følge opp deres innsendte 

protokoller. 

Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og kasserer. 

SYKEHUSET INNLANDET 

Fordi dette er ny arbeidsgiver for Gry, så ønsket hun å fratre alle 

oppgaver som handler om SI. Vi har også rokert litt på andre. 

Dette er de nye ansvarspersonene/varaene: 

AKUTT OG PSYKOSE  Finn  Jøran 

DPS HAMAR/ELVERUM Jøran  Finn 

BUP    Monica Finn 

ALDERSPSYKIATRISK  Jøran  Laila 

FACT prosjektene  Finn/Jøran 

 

ANDRE 

VIP Innlandet  Finn  Jøran 

Sagatun   Gry  Jøran  Finn 

 

 

Ingen klarer alt alene, 

men sammen klarer vi mere! 

NYTT ÅR  

– NYE MULIGHETER, 
OG UTFORDRINGER 

Det nye fylkesstyret har 

kommet godt i gang, både 

med styremøter og 

styreseminar. 

Protokoller fra styremøtene 

legges fortløpende ut på 

våre nettsider. 

Følg med på: 

https://mentalhelse.no/fyl

keslag/52-hedmark 

og på mailen til lokallaget 

for å se hva som skjer. 
 

 
 

https://mentalhelse.no/fylkeslag/52-hedmark
https://mentalhelse.no/fylkeslag/52-hedmark


NAVN VERV MOBIL EPOST 

Gry Halvorsen Leder 46 82 95 40 gry.n.halvorsen@gmail.com 
Jøran Halvorsen Nestleder 

Studieleder 
98 46 08 00 joran.halvorsen@gmail.com 

Monica Løkkemo Kasserer 45 50 39 30 monica.lokkemo@gmail.com 
Finn Kristiansen Styremedlem 92 44 26 78 finnk62@gmail.com 
Edvin Persson PERMISJON   
Margrete Leikåsen Vara 47 65 45 34 leikaase@online.no 
Laila Ulriksen Vara 41 45 79 92 laila-ulriksen@hotmail.no 

 

 

 

Monica 45 50 39 30 – generelt MH, men spesielt spørsmål om økonomi, protokoller og nettside 

Gry  46 82 95 40 – generelt MH 

Jøran  98 46 08 00 – generelt MH, og alt som handler om kurs 

FERIEAVVIKLING 

Gry og Jøran tar ferie 26 og 27 – da er de vanskelige å få tak i. 

Ellers har vi lav aktivitet i sommer. AU vil være operativt, men ting går saktere på sommeren, da det 

er viktig å lade batteriene før høstens aktiviteter. 

 

 

Minner om at lokallagets protokoller skal sendes Fylkesstyret på: 

protokollerMHH@gmail.com 

Mental Helse Hedmark 

Kirkevegen 21 

2413 ELVERUM 

TELEFONER TIL MH HEDMARK 

Vi har nå tre telefonnummer til vår aktivitet, ikke alle er 

tilgjengelige på dagtid, men her er en pekepinn på hvem som kan 

kontaktes 


