
Protokoll fra Fylkesstyremøtet 19.11.21 

Til behandling: 
 
144/21: Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 
Vedtak: Godkjent med endringer.  
 
145/21: Brukergruppen ved Akutten på St. Olavs hospital. 

Brukergruppen ved Akutten på St. Olavs hospital ønsker saker fra 
organisasjonene (Svarfrist er 20. nov). Vi har videresendt den og mottatt 
svar fra lokallagene at det er noe uklart hva dem jobber med.  

 
Vedtak: Vi svarer brukergruppen at det er litt uklart hva de jobber med og 

ønsker gjerne et svar på dette. Slik at vi eventuelt kan komme med saker 
til brukergruppen. 

 
146/21: Saker som mangler i fylkesstyre protokollen i 2021  

Det har skjedd en feil i nummereringen av saksnummer, så vi mangler 
sak. 48/21, 49/21 og 50/21 

 
Vedtak: Saksnummer 48/21, 49/21 og 50/21 er uten sak og går derfor ut. 
 
147/21: Webinar – Pårørendesamarbeid innen rus- og psykisk helse 

FFO Trøndelag og statsforvalteren i Trøndelag inviterer til Webinar 
24.nov  
 
Vedtak: Invitasjonen sendes til lokallagene og de kan selv melde seg på direkte. 
 
 
 
 

Sted: Tingvold Park Hotell Dato: 19.11.21 Klokka: 11:00-16:15 
Møteleder: Anna – Elise Opheim Referent: Anders Øyan 
Til stede: Anna Elise Opheim, Aud Irene Hepsø, Anders Øyan, Beate Moksnes. 
Vara: Nils Magne B. Røstum 
Forfall: Linda Hogstad og Veronica Winther 
Ikke møtt:  
Fra staben:  
Gjester:  
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148/21: Organisasjonskurs 
Organisasjonskurs – ny finansieringsordning. Sentralstyret i Mental Helse 
har vedtatt en ny finansieringsordning for «Organisasjonskurset». Det 
blir finansiert fra sentralt fram til Landsmøtet 2022. Det blir kr. 500,- i 
egenandel pr. deltaker.  

 
Vedtak: Vi setter av 18 -20 mars til organisasjonskurs i Trondheim. Dette kurset 

blir rettet opp mot nye personer som ikke har hatt kurset før. 
 
149/21: Årsmøte i FFO Trøndelag 

Innkalling til årsmøtet FFO Trøndelag 16. mars 2022 på Scandic Hell, 
Stjørdal. Frist for påmelding og innsending av saker er 5.januar 

 
Det har også kommet henvendelse fra FFO Trøndelags sin valgkomite 
som ønsker kandidater til Styret. Frist til å komme med kandidater til 
valgkomite er 1.januar 

 
Vedtak: Utsetter saken til neste styremøte den 6. des.  
 
150/21: Mental Helse Verdal 

Mental Helse Verdal ble re stiftet 2. november i et ekstraordinært 
årsmøte slik at laget er oppe og går igjen. 
Mental Helse Verdal har søkt (19.11) om og få støtte til innkjøpt av pc 
med utstyr på inntil 10 000,-  

 
Vedtak: Mental Helse Verdal får utdelt kr. 3000,- etter kriterier i sak  

122/21. Søknaden til kjøp av Pc med utstyr med INNTIL 10 000,- Er 
godkjent og utbetales ved innsending av kvitteringer. 

 
Beate Moksnes var ikke til stede under behandling av saken.  

 
151/21: Protokoller fra FFO (21.09.21 og 19.10.21) 

Protokoll fra FFO 21.09.21 under sak 190/2021 E) Deltakelse i 
Statsforvalterens samarbeidsforum for Rus og Psykiatri.  
Her har FFO Trøndelag bedt om en plass i denne gruppen. 

 
Vedtak: Vi ønsker å vite mere nøyaktig hva denne saken gjelder. Sekretæren 

sjekker opp saken med FFO.  
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152/21: Konferansen: Arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Invitasjon til konferansen: Arbeid for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne – hvordan kan vi lykkes sammen. Påmeldingsfrist 10. 
desember 2021. 

 
Vedtak: De som ønsker å delta, melder seg selv på. Videresendes også til 

lokallagene.  
 
153/21: Årsmøte til Funkis Trøndelag 

Funkis Trøndelag årsmøte vart tidligere i år utsatt, og er nå planlagt til og 
avholdes 27. november kl. 1200 på Stjørdal. 
 

Vedtak: Studieleder deltar på Årsmøte til Funkis Trøndelag. 
 
154/21: Velferdsmidler- Julearrangementer 

Mental Helse har også i år utlyst at man kan søke om Velferdsmidler til 
Julearrangementer i 2021. Søknad fristen er satt til 28.nov av Mental 
Helse. Vi har videresende det til lokallagene med den interne fristen til 
23.nov.  
Etter 23.nov samles alle søknadene som er innen kriteriene og 
videresende til Mental Helse.  

 
Vedtak: Alle som søker innen kriteriene blir sendt videre til Mental Helse, vi 

Mental Helse søker også på Juleavslutningen til Fylkesstyret. 
 
155/21: Dekning av reiseutgifter. 

Der er kommet forespørsel fra brukermedvirker om dekning av 
reiseutgifter ved deltagelse på samling i ACT/FACT. 

 
Vedtak: Fylkeslaget dekker billigste reisemåte, og utbetales etter levert 

reiseregning. 
 
156/21: Rapportering og Søknad av midler til Helse Midt-Norge og Trøndelag 

Fylkeskommunen  
Vi gikk igjennom rapporteringen på møte.  
Leder og studieleder ser igjennom rapportene og søknadene etter møte, 
og disse blir sendt ut på høring til alle i styret og ALLE må gi 
tilbakemeldinger innen satt frist.  

  
Vedtak: Søknaden og Rapportene blir ferdigstilt. Og blir søkt innen 1.des 
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157/21: Lokallagssamlingen på Tingvold Park Hotell 
Det blir avholder lokallagssamling på Tingvold Park Hotell, Steinkjer i 
helgen. Vi bruker kontingenten andelen til fylkeslaget på 
lokallagsamlingen i helgen. Vi dekker også reisekostnader til alle 
deltagerne på kurset.  

 
Vedtak: Fylkeslaget sin andel av Medlemskontingenten, Brukes som 

delfinansiering av lokallagssamling 19 - 21 nov 2021. Vi dekker også 
reisen for deltakerne etter innsendt reiseregning 

 
158/21: Utbetaling fra Funkis  

Utbetaling fra Studieforbundet Funkis skal i sin helhet gå til Mental Helse 
Sentralt. Da de hadde alle utgiftene med Konflikthåndteringskurset som 
ble holdt på Scandic Hell Hotell i august. 

  
Vedtak: Utbetales og merkes: 119546 Konflikthåndteringskurs. 
 
159/21: Retningslinjer for valgkomite 

Vi har utarbeidet egnene retningslinjer for valgkomite i Mental Helse 
Trøndelag etter som det ikke finne egne retningslinjer for valgkomite i 
fylkene. Våre retningslinjer er ganske like sentrale med noen endringer.  

 
Vedtak: Retningslinjer for valgkomite i Mental Helse Trøndelag er vedtatt  
 
160/21: OPPNEVNELSE AV REPRESENTANTER TIL FYLKETS OG LOKALE 

BRUKERUTVALG I NAV TRØNDELAG. 
 
Vi har tidligere send ut e-post til lokallagene om denne saken. Men vi har ikke 
mottatt noen kandidater som har lyst til å sitte i brukerutvalgene i de 
forskjellige Nav avdelinger i Fylket. Men styret har forslag på noen kandidater.  
 
Vedtak: Vi sender inn forslag på: 

NAV Trøndelag (fylkesutvalget)  Anna Elise Opheim  
NAV Heim     Aud Irene Hepsø 
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161/21: Avtale hos Sparebank 1 Regnskapshuset.  
Vi velger å si opp deler av avtalen med Sparebank1 Regnskapshuset.  
Vi ønsker at Sparebank 1 Regnskapshuset kun har ansvar får Lønn til 
sekretæren.  
Resten av regnskapet skal vi føre i Alphareg.  

 
Vedtak: Leder tar kontakt med banken om møte om få gjort om avtalen med 

Sparebank 1 Regnskapshuset.  
 
162/21: Innkjøp av Tegnesaker. 
 
Vedtak: Det blir kjøpt inn tegnesaker og andre småting til ene gjesten som 

deltar på Lokallagssamlingen 19 – 21 nov 21 
 
Til orientering: 
 
163/21: Fratredelse av verv. 

Vi har mottatt brev fra Helga Skåden om at hun fratrer sitt verv i Mental 
Helse- Kontrollutvalg.   

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 
164/21: Regionråd i Midt og Nord 29-31 oktober 

Anna og Anders deltok på Regionråd i Midt og Nord 29-31 oktober på 
Gardermoen. Det ble gitt en liten orientering av møte. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 
165/21: Økning av opplæringstilskuddet (OT) 

Funkis øker opplæringstilskuddet (OT) ytterligere til kr. 200,- pr. 
kurstime. Saken er send ut til lokalagen av studielederen.  

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 
166/21: Teama møte angående Universell utforming  

Invitasjon til tema angående den nye handlingsplanen for regjeringen 
angående universell utforming 1. desember på Teams. Denne er sendt til 
alle lokallag, påmeldingsfrist er 23. november. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 
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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." 

Aud Irene Hepsø
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5998-4-1794217
IP: 37.18.xxx.xxx
2021-11-29 10:47:52 UTC

Anna Elise Opheim
Styreleder
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5995-4-187453
IP: 143.110.xxx.xxx
2021-11-29 17:44:41 UTC

Nils Magne Balingkit Røstum
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5994-4-474331
IP: 88.88.xxx.xxx
2021-11-29 19:35:02 UTC

Beate Moksnes
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5995-4-186221
IP: 94.246.xxx.xxx
2021-11-29 20:12:35 UTC

Anders Øyan
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5997-4-584392
IP: 84.209.xxx.xxx
2021-11-30 12:29:47 UTC
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