
Protokoll fra styremøte 9/21

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 9/21

Dato 4. juni 2021

Tidspunkt 09:00 - 16:00

Sted Teams

Behandlingsmåte Teams

Til stede

Jill Arild , Bente Holm Mejdell , Haakon Steen , Torhild Ackermann (Landsleder)  (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  
, Mille Plassgård Falstad , Noushin Zaeri (Styremedlem)  (Styremedlem, Ikke sak 78/21, 79/21, 81/21, 83/21)

Loolani , Karl Olaf Sundfør , Adrian Pracon , Kristin Vala (Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem ansatte)  
, Aina Rugelsjøen , Linda Berg-(Styremedlem ansatte)  (Varamedlem, Sak 78/21, 79/21, 81/21, 82/21, 83/21)

Heggelund , Kristin Bergersen , Øyvind Kjønås (Generalsekretær)  (Kommunikasjonssjef)  (Økonomisjef, Sak 76/21)
, Siri Bråtane , Geirr Abelsen , Øystein Høiby (Spesialrådgiver)  (Kontrollutvalget, Ikke sak 77/21)  (Kontrollutvalget, 
Ikke sak 77/21)

Sak 72/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Jill Arild åpnet møtet. Styret er fulltallig. Innkalling og dagsorden ble gjort kjent via Styreplan 28. mai. 

Mille Plassgård Falstad har meldt forfall fra kl 10.00  - 13.00. 1. vara Aina Rugelsjøen møter med 
stemmerett i hennes fravær. 

Saker til eventuelt:

1. Sak meldt av Karl Olaf Sundfør: Honorar

2. Sak meldt av Karl Olaf Sundfør: Informasjon fra Hdirs Task-force gruppe knytte til pakkeforløp 

3. Sak meldt av Jill Arild: Utvalg som skal evaluere landsstyre vs. ledermøte 

4. Sak meldt av Bente Holm Mejdell: Forholdet mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom, behovet 
for informasjon til media og samarbeidsaktører.

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

Sak 73/21 Protokoll fra sentralstyremøte 8/21 Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer. 

Vedtak
Protokollen er godkjent elektronisk i Styreplan.

Sak 74/21 Protokoller - godkjenninger og orienteringer Orientering

Protokoll fra styremøte i Erfaringskompetanse 16. mars legges frem for styret til orientering.

Vedtak
Protokollen tas til orientering.
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Sak 75/21 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger ingen saker til forfall.

Sak 76/21 Revidert budsjett 0221 Beslutning

I sak 42/21 ble revidert budsjett vedtatt og bruk av frie midler skulle beskrives nærmere. I denne saken 
foreslås bruk av midlene basert på tidligere innspill fra sentralstyret.

Totalt frie midler i 2021 er 5,9 mill. 

3,7 mill kr fordeles etter forslaget på følgende tiltak / aktiviteter:

Intern støtte til Verdesdagsarrangementer i regi av Mental Helse-lag
Lokallagssamlinger
Nasjonal lokallagssamling
Brukerforum
YAM
Digitalisering av kurs
Valgkamp
Regionsamlinger
Fylkessammenslåinger

Vedtak
Sentralstyret godkjenner forslaget til bruk av ekstra frie midler.

Sak 77/21 B-saker til behandling Beslutning

Sak kun til diskusjon

Sak 78/21 Åpenhetsprisen-representant fra styret Diskusjon

Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Det må velges 
en representant fra sentralstyret til juryen. Arbeidet vil finne sted i september måned.

Juryen består av av:

Representant for Verdensdagen
Generalsekretær
Representant fra kommunikasjonsavdelingen
En representant fra sentralstyret

Prisen er en anerkjennelse til en person, organisasjon eller gruppe utenfor Mental Helse som har gjort en 
ekstra innsats for å øke kunnskapen om psykiske sykdommer. 

Kandidatene må ha markert sin åpenhet på en tolerant og inkluderende måte og medvirket til å redusere 
fordommene rundt psykisk uhelse. 
Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse den 10.oktober på Verdensdagen for psykisk helse.

Vedtak
Sentralstyret oppnevner Haakon Steen til juryen for Åpenhetsprisen.

Sak 79/21 Fellesaksjonen-søknad Diskusjon

Mental Helse har som en av flere brukerorganisasjoner mottatt søknad om økonomiske bidrag til rettslig 
overprøving av ulovlig tvangsmedisinering, i sak som er av prinsipiell interesse. Søknaden er fremmet av 
foreldrene til en gutt / mann som de mener utsettes for ulovlig tvangsmedisinering og de ønsker å prøve 
saken for rettsvesenet. Til dette søker de brukerorganisasjoner om økonomisk bistand. 
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Landsleder opplyste at det mangler noe informasjon i denne saken. Saken ble kort diskutert på møtet, 
men saken ferdigbehandles når den manglende informasjonen foreligger. 

Vedtak
Endelig vedtak utsettes

Sak 80/21 Evaluering av KUPP sitt mandat. Beslutning

Kupp har gjennomført månedlige møter, med fokus på strategi fremover. Det er lite studieaktivitet i 
organisasjonen denne våren. Utvalget legger frem revidert mandat og sammensetning for Kupp. 

Vedtak
Sentralstyret vedtar revidert mandat og sammensetning for  Kurs- og opplæringsutvalget slik det 
foreligger.
For øvrig tas saken til orientering.

Sak 81/21 Rettighetsutvalget Orientering

Status for oppnevning av medlemmer i Rettighetsutvalget ved Aina Rugelsjøen. Siden sist har også 
Målfrid Frahm Jensen også trukket seg fra rettighetsutvalget. Pr. nå er det kun Aina Rugelsjøen som er 
medlem i utvalget. 

Av de kandidatene som er foreslått fra organisasjonen, har utvalget innstilt Stig Ålgårdstad. 

Jill Arild stiller seg til disposisjon i en overgangsperiode, for å få utvalget på beina. 

Karl Olaf Sundfør foreslår Odd Volden som medlem i utvalget. 

Vedtak
Sentralstyret oppnevner Stig Ålgårdstad som medlem i rettighetsutvalget. Jill Arild bistår utvalget i en 
overgangsperiode. Det sendes ut en ny henvendelse til lagene. 

Sak 82/21 Web-leverandør Beslutning

Mental Helse lanserte nye web-sider i 2018, men det har vist seg at det er vanskelig å
utvikle de nye sidene videre, og de er ikke enkle å finne frem i.

Vi har knyttet oss til et lite selskap hvor vi sjeldent blir prioritert. Når nye behov oppstår tar det svært lang
tid før vi får gjennomført noe. Det er også kostbart å utvikle. Vi har ikke muligheten til å bytte
leverandør, siden underliggende CMS er egenutviklet av selskapet Anyone.

Supportfunksjonen er også svært sårbar, da Anyone består av to personer. Et eksempel er at vi 4.-5. mai
hadde nedetid på sidene våre i over 12 timer. Det betød at ingen kunne bruke chattene på mentalhelse.
no
i den tiden.

Nå har det oppstått en mulighet til å integrere sidetmedord.no med mentalhelse.no. Plattformen som
sidetmedord.no er bygget på er utdatert og vil ikke kunne få support eller videreutvikling etter 2022. Så
denne jobben må uansett gjøres.
For å gjøre sidene til Mental Helse mer brukervennlige og enklere å finne frem i, ønsker administrasjonen 
å gjennomføre et større web-prosjekt, med siktemål å lansere en helt ny web-side i 2022, som også 
innlemmer sidetmedord.no

Vedtak
Sentralstyret anbefaler administrasjonen å iverksette prosjektet med sikte på å få en helhetlig WEB-
løsning for Mental Helse og underliggende tjenester innen juni 2022.

Sak 83/21 Eventuelt Eventuelt

Saker meldt av Karl Olaf Sundfør: 
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1. På landsmøtet ble det bestemt at Sentralstyremøter, ledermøter og utvalg oppnevnt av sentralstyret, 
ledermøtet og landsmøtet godtgjøres med kr 250,- pr time. Fysiske og digitale møter honoreres etter 
samme satser.

I reiseregningsskjemaet er det satt inn rubrikk for honorering og dette skjemaet benyttes som underlag 
for utbetaling av honorarer.

Sundfør ønsker at sentralstyret diskuterer om man skal kunne få honorar for arbeid også mellom 
møtene.  

Saken fremmes som egen sak på neste sentralstyremøte, slik at saken kan saksforberedes.  

2. Status Task-force gruppa til Hdir (Heledirektoratet), pakkeforløp: det jobbes med å utvikle et 
undervisningsmateriell i pakkeforløpene som skal gå ut til organisasjonene. Opplegget er delt inn i tre 
bolker:

bruker / pårørende 
kommunehelsetjenesten 
spesialisthelsetjenesten 

Man ser også viktigheten av samhandling på tvers av nivåene.

Målet er at undervisningsmateriellet skal være klart til høsten. Tanken er da å lære opp ressurspersoner i 
hver organisasjon som kan ha et videre undervisningsopplegg i egen organisasjon. 

3. Sak meldt av Jill Arild: Utvalget som ser på evaluering av ledermøtet vs. landsstyre. En av 
representantene fra Helse Sør Øst har ikke respondert på innkalling og heller ikke deltatt på møtet. Jill 
Arild ber om at Aina Rugelsjøen kan gå  inn i utvalget dersom vedkommende ikke dukker opp. 
Sentralstyret sluttet seg til dette. 

4. Sak meldt av Bente Holm Mejdell: Forholdet til Mental Helse Ungdom og informasjon eksternt. Da det 
viser seg at det oppstår en del misforståelser rundt forholdet mellom Mental Helse og Mental Helse 
Ungdom, kan det være behov for å gå ut med noe informasjon rundt dette.

Sentralstyret gir AU mandat til å utarbeide et forslag i samarbeid med administrasjonen. Utkastet sendes 
ut til sentralstyret på e-post for tilbakemelding.  

Vedtak
Sakene tatt til orientering.

Sak 84/21 Evaluering av møtet Diskusjon

Sted:

Dato:
   

Jill Arild
Landsleder
 

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Haakon Steen
2. Nestleder
 

   

participantid:285127

Signert 12.07.21 av Arild, Jill 
med BankID.

participantid:285126

Signert 17.06.21 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

participantid:285129

Signert 17.06.21 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:286701 participantid:285128 participantid:286731
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Torhild Ackermann
Styremedlem
 

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem
 

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem
 

   

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte
 

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

Aina Rugelsjøen
Varamedlem
 

Signert 17.06.21 av 
Ackermann, Torhild med 
BankID.

Signert 17.06.21 av Falstad, 
Mille Plassgård med BankID.

Signert 30.06.21 av Loolani, 
Noushin Zaeri med BankID.

participantid:285130

Signert 17.06.21 av Sundfør, 
Karl Olaf med BankID.

participantid:286715

Signert 24.06.21 av Pracon, 
Adrian Jakob med BankID.

participantid:285131

Signert 24.06.21 av Vala, 
Kristin med BankID.

participantid:304966

Signert 16.06.21 av 
Rugelsjøen, Aina N med 
BankID.
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