
 

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE, 28.-29.04.17 

 
Sted:  Mental Helses kontorer, Storgata 38.. 
Tid:  Sentralstyremøtet startet fredag 28. april kl. 12.00 og ble avsluttet lørdag 29. 

april kl. 16.00. 

 
Fra sentralstyret:  Landsleder: Kristian Kise Haugland (forlot møtet lørdag 29.04 

kl. 15.00)  
Styremedlemmer: Bente Holm Mejdell, Geirr Abelsen, Jill Arild 
Laila Helene Langerud, Tariq Eide, Wenche Steenstrup 
Varamedlem: Pål Arild Sand, Geir Isdal, Haakon Steen   

Ansatte representant:  Sølvi Hagen (forlot møtet 29.4 kl. 12:00) 
Fra MHU:    Mille Falstad  
Fra staben:  Linda Berg-Heggelund, Anlov Mathiesen (sak 30/17), og 

Kjell-Erik Wahlstrøm 
Fra politisk verksted:  Leif Strømdal (sak 32/17) 
Fra dessisjonskomiteen: Gunnar Helle, Jørund Schwach og Liv Jackobsen  
Meldt frafall: Ingrid Heimark 
 
 
Sak 26/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Kristian Kise Haugland innledet til saken. 
Sentralstyret er vedtaksdyktig.  Innkalling og dagsorden er godkjent.   

 
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes.   
  
Kristian Kise Haugland orienterte om at Ingrid Heimark har søkt 
permisjon fra vervet som 3. varamedlem 
 
Vedtak:   
Sentralstyret innvilger permisjon på ubestemt tid. 
 

 
Sak 27/17 Protokoller - godkjenninger og orientering 

Kristian Kise Haugland innledet til saken.  
Det legges frem to protokoller til godkjenning og fire protokoller til 
orientering, samt årsmelding, regnskap og handlingsplan fra 
Hjelpetelefonen. 

 
Vedtak:   
• Protokoll sentralstyremøte 27.-28.01. 2017 – godkjennes  

• Protokoll sentralstyremøte (telefonmøte) 08.03.17-godkjennes 
 

Protokoll fra  
• AU – 15.2.2017-  tas til orientering 

• AU -07.04.17 – tas til orientering 

• Erfaringskompetanse 8.12.2016 – tas til orientering 

• Hjelpetelefonen 15.12.16 -  tas til orientering 

• Årsmelding Hjelpetelefonen 2016- tas til orientering 
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• Regnskap Hjelpetelefonen 2016- tas til orientering 

• Handlingsplan Hjelpetelefonen 2017 – tas til orientering 

 
 
Sak 28/17 Status fra Erfaringskompetanse 

Hilde Hem og Finn Tallakstad innledet til saken. 
Presentasjon av erfaringskompetanses historie, mandat, mål og 
målgruppe. Det ble orientert om styrets sammensetning og 
hovedoppgaver. 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering og sentralstyret ønsker å innføre årlige møter med 
Erfaringskompetanse. 

  
Sak 29/17   Status fra hjelpetelefonen 

Aslaug Timland Dale og Adrian Tollefsen innledet til saken. 
  Presentasjon av hjelpetelefonens organisering, finansiering og 

tjenestetilbud. I tillegg ble det gitt en kort orientering om hvilke temaer 
som innringer berører. 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering, og sentralstyret ønsker å innføre årlige møter med 
Hjelpetelefonen. 

 
 
Sak 30/17 Status handlingsplan, høringer og politisk arbeid 

Anlov Mathiesen innledet til saken  
 Gjennomgang av informasjonsavdelingens arbeid og oppfølging av 
handlingsplanen, høringsarbeid, kampanjevirksomhet og generelt 
politisk arbeid. 

Vedtak: 
Sentralstyret vedtar å innvilge midler til en 60 prosent stilling i 
informasjonsavdelingen med en ramme begrenset oppad til 300 000,- 
Stillingens varighet er satt til 31.12 2017. 

 Sentralstyret vedtar en omdisponering av 300 000,- knyttet til Handlingsplan 
2017 for å benytte i eldre-kampanjen (FRI-prosjektet). Det forutsettes at 
midlene disponeres fra budsjettet knyttet til handlingsplanen for 2017. 

Forslag fra Geir Isdal: Stillingshjemmelen vedtatt i vedtaket over skal 
være en fast stilling. 
 
Vedtak:  
Falt enstemmig 
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Sak 31/17 Revidert budsjett 2017_avd 40              
Øyvind Kjønås innledet til saken (powerpointpresentasjon med 
forhåndsinnspilt lyd)  
  

 Inntekten i revidert budsjett 2017 er kr 20 532 000. Med full utnyttelse 
av frie midler på kr 3 800 000 vil resultatet være positivt, kr 160 244. 
Udisponerte frie midler er kr 429 980 og inkludert overskuddet utgjør 
dette kr 590 224.  
 
Vedtak: 
Det fremlagte reviderte budsjett vedtas med de endringer og prioriteringer som 
er vedtatt under sak 30/17 og 41/17 i sentralstyremøtet. 
 

 
Sak 32/17 Politisk verksted 

Leif Strømdal innledet til saken. 
  
Presentasjon av politisk verksteds innledende arbeid og forslag til 
mandat og arbeidsoppgaver.  

   
Vedtak:  

 Sentralstyret tar saken til orientering  
 

 
Sak 33/17 Årsmelding 2016. 

Linda Berg- Heggelund innledet til saken.   
   

Årsmelding inneholder informasjon fra alle avdelinger for 
organisasjonens aktiviteter og resultater i 2016. 
 
Vedtak:   
Sentralstyret godkjenner årsmelding 2016. 
 

 
Sak 34/17 Atferd sosiale medier 

Linda Berg-Heggelund innledet til saken. 
 
Etter ønske fra sentralstyret er det til dette møtet utformet gode råd for 
bruk av sosiale medier i Mental Helse.    

 
Vedtak: 
 Sentralstyret vedtar gode råd for atferd i sosiale medier. 
 

 
Sak 35/17 Styreinstruks for sentralstyret i Mental Helse og generalsekretærs 

stillingsbeskrivelse 
Linda Berg-Heggelund innledet til saken. 
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 Styreinstruksen for sentralstyret i Mental Helse er utarbeidet i samsvar 
med Mental Helses vedtekter og prinsipper som gjelder for styrearbeid 
i virksomheter generelt (jfr. Aksjelovens bestemmelser). Formålet med 
styreinstruksen er å sikre at sentralstyrets rolle er avstemt med både 
ledermøtet, arbeidsutvalget og generalsekretær/sentral stab. Dette 
gjelder styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, samt forståelse 
av de ulike roller og det ansvaret som er knyttet til dette. 

 
Vedtak: 
1. Revidert styreinstruks for sentralstyret i Mental Helse vedtas 
2. Generalsekretærs stillingsbeskrivelse tas til orientering 

 
 

Sak 36/17 Oppnevning til styrer/verv 
Kristian Kise Haugaland innledet til saken. 
 

  Mental Helse har fått forespørsel fra FFO om å komme med forslag til 
representant til brukerutvalget i Helse-Sør-Øst, samt til FFOs 
hovedstyre  
 
Vedtak:  
Sentralstyret oppnevner etter innspill fra Mental Helses regionråd i Sør-Øst, 
Gry Nørstenget som Mental Helses representant til brukerutvalget i Helse Sør-
Øst RHF. Nørstenget representerer organisasjonen regionalt og på fylkesnivå. 
Kandidaten skal fremmes til FFO. 
 
Geirr Abelsen innstilles som kandidat til hovedstyret i FFO. 
 
 

Sak 37/17 Styrer og utvalg – oversikt over tillitsvalgte og ansatte 
Kristian Kise Haugland innledet til saken. 
 
Administrasjon har utarbeidet en oversikt over tillitsvalgte og ansattes 
representasjoner og verv. Listen oppdateres kontinuerlig, og vil bli 
fremlagt for sentralstyret og AU minimum 2 ganger pr. år. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

 
Sak 38/17 Revidering av årshjulet 2017 

Linda Berg-Heggelund innledet til saken. 
 
AU drøftet årshjul for politiske møter i sitt mlte 07.04, og foreslo 
justeringer for høsten 2017. 
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Vedtak: 
Sentralstyret vedtar revidert årshjul for politiske møter 2017. Planen sendes 
ledermøtet og desisjonskomiteen til orientering 
 

 
Sak 39/17 Fundraising 

Adrian Lorentsson innledet til saken. 
 
Det er utarbeidet forslag til retningslinjer for bruk av 
innsamlingsplattformen Aidbuilder. Retningslinjene regulerer også 
andre former for innsamling der fylkes- og lokallag vil kunne motta 
penger som følge av én eller flere innsamlinger.  
Det ble også informert om status / fremdrift for sommerkampanjen  
 
Vedtak: 
Sentralstyret vedtar nye retningslinjer for innsamling i Mental Helse. 
Sentralstyret tar sommerkampanjen til orientering 
 
 

Sak 40/17 Styreansvarsforsikring ovenfor sentralstyret 
Kjell-Erik Wahlstrøm innledet til saken. 
 
Administrasjonen har blitt bedt om å utarbeide en vurdering og analyse 
av hvorvidt et sentralstyremedlem eller sentralstyret som en enhet er 
erstatningsansvarlig iht. relevante lover på området, og om det i denne 
anledning bør tegnes en særskilt forsikring som kan dekke et eventuelt 
erstatningsansvar.   
 
Vedtak:   
Sentralstyret ser ingen grunn til å tegne styreansvarsforsikring. Vedtatt mot 1 
stemme (Kristian Kise Haugland) 
 

Sak 41/17 Midt Norsk brukerforum. 
Sølvi Hagen innledet til saken  
 
I forrige sentralstyremøte ble det gjort følgende vedtak i saken (Sak 
16/17):  
«Sentralstyret ber om at det utarbeides en detaljert søknad om midler. Det bes 
spesielt om detaljert aktivitetsplan og hvordan forumet kan bli til nytte for alle 
ledd i organisasjonen». 
 
Det søkes i denne omgang om kr. 150.000,- for videreføring av en 
landsdekkende pilot fram mot en søknad til Extrastiftelsen. 
 
Det er tidligere (i sak 15/16) bevilget kr 100 000,- til et forprosjekt.  
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Vedtak: 
Sentralstyret støtter at pilotprosjektet omgjøres til et nasjonalt prosjekt, og 
innvilger prosjektet kr 150.000,- for videreføring av piloten med sikte på en 
sentral søknad til Extrastiftelsen. 
 

 
Sak 42/17 Nordisk Forening for Social och Mental Helse. 

Kjell-Erik Wahlstrøm innledet til saken. 
 
Det er besluttet at NFSMH skal nedlegges. Mental Helse avslutter sin 
befatning med organisasjonen og fritar seg etter at regnskap 2017 er 
avsluttet, styrebehandlet og revisorgodkjent 
 
Vedtak: 
Sentralstyret tar saken til orientering. 
 

 
Sak 43/17 Extrastiftelsen 

Linda Berg-Heggelund innledet til saken. 
 

 Det ble gitt en orientering om igangværende prosjekter som er 
finansiert av Extrastiftelsen via Mental Helse  

 
  Vedtak: 

Saken tas til orientering.   
 

 
Sak 44/17 Mentorordningen som permanent tiltak 

Kjell-Erik Wahlstrøm innledet til saken. 
   

Mentorordningen i Mental Helse faller ikke lenger under 
tilskuddsregelverket fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.  Det er 
utarbeidet et forslag til videre drift for perioden 2016-2019 med en 
kostnadsramme på 650 000,- kr pr år. Hjelpetelefonen eller 
Arbeidslivstelefonens har ikke mulighet til å dekke driftskostnader til 
ordningen. Det er en mulighet å søke tilskudd fra NAV til ordningen, men 
signaler fra NAV tilsier at det er lite sannsynlig at man kan få tilskudd fra 
dem. Dette betyr at dersom man ønsker å videreføre ordningen, må 
kostnaden dekkes inn over budsjettet for avd. 40, og må finansieres av de 
frie midlene, med de konsekvensene det vil kunne medføre. 
 
Vedtak: 
Sentralstyret vedtar å legge mentorordningen på is og innvilger ikke midler til 
drift av ordningen. 
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Sak 45/17 Forslag til agenda for ledermøtet i mai 
Kristian Kise Haugland innledet til saken. 
 

 
Følgende forslag ble diskutert: 

✓ Rammen rundt ledermøtet, eksempelvis gruppearbeid – eksterne 
foredragsholdere.   

✓ Orienteringer / protokoller fra sentralstyremøtene bør legges frem 
✓ Status desisjonskomiteen.  
✓ Rollen til politisk verksted.  Invitere Leif Strømdal for å legge frem 

saken.  Det foreslås at Leif gis tale og forslagsrett når det blir 
plenumsdebatt. 

✓ Medisinfri behandling, eksterne foredragsholder? 
✓ Endringer i kommune- og fylkesstruktur, og evt konsekvenser for 

fylkes- og lokallag?  
✓ Orientering fra KUPP  

 
Vedtak:  
Sentralstyret ber AU utarbeide forslag til dagsorden for ledermøtet, på 
bakgrunn av innspill fra sentralstyret. Forslaget sendes til 
sentralstyremedlemmene på mail før innkalling til ledermøtet sendes ut.  

 
 
Sak 46/17 Orientering KUPP 

                        Leder for KUPP Wenche Steenstrup, innledet til saken. 
 
Det ble gitt en orientering om status rundt opplæringsarbeidet i Mental 
Helse, og da særlig organisasjonskurset som skal gjennomføres i alle 
fylker i løpet av 2017. Sentralstyret holdes løpende oppdatert.  Det er 
viktig at kurs og opplæringsvirksomheten inkluderes som tema på 
ledermøtene.  
 
Vedtak:   
Saken tas til orientering 

 
 
I tillegg til sakene som var oppført på sakslisten, ble følgende saker behandlet: 
 
Sak 47/17 Røykeforbud FFO 

Mental Helse bør signalisere at dette forbudet bør oppheves. Mental 
Helse fremmer et forslag til kongressen om at «røykeforbudet løftes på 
nytt». Saken må sendes FFO inn innen juni. 
 
Vedtak:   
Sentralstyret sender forslag til FFO om at vi ønsker at røykeforbudet tas opp til 
ny behandling på kongressen. 
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Sak 48/17 Tolkning av vedtekt § 25-3 
Tolkning av vedtekt § 25-3. Det er ordlyden «… gjøres kjent for …» det 
ønskes en tolkning av. 
 
Vedtak:   
Sentralstyret ber administrasjonen oversende vedtekt § 25-3 til 
desisjonskomiteen for fortolkning. 

 
Orientering: 

 
Vestby kommune har invitert landsleder i Mental Helse og landsleder i 
Mental Helse Ungdom til å orientere kommunestyre om de respektive 
organisasjonenes arbeid og aktiviteter. 

 
 
Evaluering av møtet: 
 
  Sentralstyresaker fremover 

Det bør være god balanse mellom saker som legges frem for 
sentralstyret til realitetsbehandling og orienteringssaker, slik at det er 
rom for gode diskusjoner. Orienteringssaker som ikke har høy prioritet 
kan eventuelt fordeles over flere sentralstyremøter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kristian Kise Haugland  Bente Holm Mejdell   Geirr Abelsen  
 
 
 
 
Jill Arild    Wenche Steenstrup   Laila H. Langerud 
 
 
 
 
Tariq Eide    Sølvi Hagen     
 


