
 

Årsmøte Mental Helse Hordaland 
17.04.21 kl 11.00 på zoom 

 

 

Kjære alle sammen . 2021 har så langt vært 
utfordrende for mange. Vi må stadig tilpasse oss nye 
retningslinjer og dagene er uforutsigbare. 

 

Mental Helses fylkes- og lokallag har forsøkt å tilpasse 
seg og lære av denne COVID-19 perioden, Styremøter 
og kurs har blitt holdt digitalt og mange lokallag har 
vært kreative og funnet gode løsninger for å 
opprettholde tilbud til medlemmer, og noen har 
måtte holde stengt da det ikke har vært mulig å 
tilrettelegge for aktivitet.  

 

Forhåpentligvis vil situasjonen være annerledes når 
høsten kommer, slik at vi kan få til både medlems tur, 
regionsamling og kurs, men selvsagt viktigst av alt at 
lokallagene kan få åpne opp for sosialt samvær og 
aktivitet. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle 
mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende 
og andre interesserte. Vi mener det skal være lov å ha 
det vanskelig og at mental helse skal være like lett å 
prate om som fysisk helse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Saksliste 

 

 

 

 

1. Åpning og konstituering, navnefortegnelse. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og 

forretningsorden. 

3. Valg av møteleder, sekretær og to 

protokollunderskrivere. 

4. Årsberetning. 

5. Årsregnskap. 

6. Innkomne saker. 

7. Handlingsplan 2021. 

8. Budsjett 2021. 

9.  Fastsettelse av honorar 

10.Valg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forretningsorden 

I og med at møtet blir holdt på nett så vil dere få 

instruksjoner på hvordan dere kan ta ordet, hvordan 

man skal stemme osv helt i begynnelsen på møtet. 

 

Årsberetning 

Årsberetningsperioden er kortere enn vanlig, da 

årsmøtet i 2020 måtte utsettes til August. Denne 

årsberetningen omhandler perioden etter forrige 

årsmøte. 

Styret 

Fylkesstyret har i perioden bestått av: 

• Leder, Vibeke Hellesund 

• Nestleder, Remi Lønøy 

• Sekretær, Sjur Tjelmeland 

• Kasserer, Per Odvar Særsten 

• Studieleder, Tone Raknes 

• Styremedlem, Nikita Rye 

• Vara, Henrik Skaalvik 

• Vara, Vidar S. Eik 

Valgnemnd 

Valgnemnden har i denne perioden bestått av 

• Else- Berit Helle  

• Karin Lygre 

• Thor Haugland 

• Stein Magne Solvoll 

 

 

 



 

Delegater til landsmøtet 

• Vibeke Hellesund 

• Nikita Rye 

• Stein Solvoll 

• Vidar S. Eik 

• Vara: Elin Vallestad 

• Vara: Tone Raknes 

• Vara: Henrik Skaalvik 

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 8 styremøter i denne perioden. 

Møtene har blitt hold på nett på grunn av Covid-19 og 

smittefaren. 

• 20.08.20 

• 17.09.20 

• 22.10.20 

• 26.11.20 

• 13.01.21 

• 17.02.21 

• 15.03.21 

• 06.04.21 

Fremmøte på styremøtene har vært god. 

Styremedlemmene er aktive og tar opp aktuelle saker 

som Mental Helse bør engasjere seg i. 

På grunn av smittefare i forhold til Covid-19 har der 

vært få møter i begynnelsen på 2020. 

 

 

 

 



 

Mental Helse Hordaland er bekymret over at mange 

mennesker sliter nå, både på grunn av pandemien og 

også nedstenging i store deler av samfunnet. Dette 

gjelder spesielt barn og unge, men også de mange 

som er permitterte eller har mistet jobben sin, enslige 

som har vært isolert og de som har fått dårligere 

hjelpetilbud enn vanlig. 

Det er veldig ulikt hvilke hjelpetilbud folk får i de ulike 

kommunene. 

Fylkesstyret har sendt brev til kommunene i 

Hordaland og spurt hvordan tilbudene er for brukere 

innen psykiske tjenester nå under pandemien. Ulvik, 

Eidfjord, Austevoll, Vaksdal og Voss svarte. Svarene 

viser at telefonkontakten har økt og ventetiden på  

nye søknader til behandling har økt.  

 

Fylkeslaget har kommet med innspill til ny foreslått 

lov om tvangs behandling med medisin som pasient 

ikke har prøvd på forhånd, samt bruk av ECT uten 

samtykke fra pasient. 

Mental Helse Hordaland mottok en minnegave fra 

pårørende etter en begravelse på kr 143 440. Disse 

skulle gå til en 2 dagers konferanse for pårørende. 

Konferansen skulle holdes på høsten, men måtte 

utsettes pga av Covid-19. Vi håper å kunne 

gjennomføre konferansen i løpet av høsten 2021. 

Mental Helse på Radøy ble lagt ned i 2020, men det 

er håp om at et nytt lag kan opprettes i nye Alver 

kommune. 

 

 

 



 

 

Fylkeslaget jobber med å få nytt lokallag og aktivitet i 

Bjørnafjorden Kommune. 

Mental Helse Hordaland og Mental Helse Sogn og 

Fjordane håper å kunne slå seg sammen i løpet av 

våren 2021. 

 

Fylkeslaget har etter invitasjon besøkt Mental Helse 

på Stord på deres markering av verdensdagen og 

skulle besøke Mental Helse på Voss, men det ble 

utsatt pga av Covid-19. 

 

Fylkeslaget har vært aktiv i media og i dialog med 

NAV sammen med andre organisasjoner, da avdeling 

for Sosial, velferd og inkludering i Bergen Kommune 

hadde planer om å legge ned fire av fem NAV- 

kundemottak.  

Etter press fra Mental Helse og andre organisasjoner 

snudde Kommunen og eksisterende kundemottak vil 

beholdes. 

Fylkeslaget ble i november kontaktet av NRK radio 

Hordaland og BA i forhold til Mental Helse sin 

hjelpetelefon. Vi kunne da vise til ferske tall som viste 

at 17 700 personer tok kontakt i oktober. Det er 5000 

flere sammenlignet med samme måned året før. 

Hjelpe Telefonen har så stort pågang at selv med de 

ekstra midlene de har mottatt så klarer de ikke å 

svare mer enn rundt 40% av innringere. 

 

 

 



 

 

Medlemsmøte. 

Det har ikke blitt holdt medlemsmøter i denne 

perioden. 

 

Verdensdagen 

Der har vært ulike arrangementer i de forskjellige 

kommunene. Det blir ikke rapportert til Fylkeslaget, 

men sentralt til Mental Helse som gir støtte til 

arrangementer.  

 

Studiearbeid 

Studieleder Tone Raknes har vært på studielederkurs 

og har planer for kurs når samfunnet åpner opp igjen. 

Flere i styret har deltatt på kurs i søknadsskriving, 

NAPHA sin 2 dagers konferanse “ et sted å bo “ og 

organisasjonskurs. 

 

 

Landsmøte 

Deltagere på landsmøte 

• Vibeke Hellesund 

• Vidar S. Eik 

• Stein Solvoll 

• Elin Vallestad 

 

 

 



 

Landsledermøte 

Det har blitt holdt to landsledermøter i denne 

perioden og leder har deltatt på begge. 

 

Økonomi 

Styret vurderer det slik at fylkeslaget har god 

økonomistyring. Se regnskapet  

 

 

Medlemstall 

Medlemstallene i Hordaland ligger stabilt på rundt 

450 medlemmer. 

 

Representasjon i Brukerråd 

 

Brukerråd Stord Kommune: 2 vara Else- Berit Helle 

Stord DPS: Stein Solvoll, Solveig Andersen og Marita 

Grov Moe. 

Folgefonn DPS: Per Gjermund Eldøen 

Helse Fonna brukerutvalg: Else- Berit Helle 

Rådet i Askøy: Hugo Nilsen 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 

Voss: 

Vara Aslaug Møen 

Kontrollkommisjonen Sandviken: Geir Abelsen 

 

 



 

 

 

Kontrollkommisjonen Midthordaland- Nordhordaland 

og Sotra: Randi E. Utama 

Kvalitetsgruppe rus- og psykiatri i Bergen Kommune: 

Jorunn M. Bakke 

Referansegruppe VIP 2025 Bergen Kommune: Jorunn 

M. Bakke 

Brukerforum Solli DPS: Kirsten Mjelde 

Prosjekt “bolig for velferd” i regi av Husbanken: Pål 

Wallevik 

Brukerutvalget Betanien: Pål Wallevik 

KVALAP: Else-Berit Helle 

FFO Hordaland valgkomite: Geir Abelsen 

Kontrollutvalget Mental Helse: Geir Abelsen 

FFO, 1 vara: Kirsten Mjelde 

Brukerutvalget i Helse Bergen: Remi Lønøy 

NAV Vestland, Vara: Henrik Skaalvik 

 

Saker 

Fylkesstyret ber om å få opprette en egen stilling som 

søknadsansvarlig i styret. Vedkommende skal ha som 

oppgave å holde seg orientert om mulige kilder der 

man kan søke økonomiske tilskudd til fylkeslaget, og 

skrive søknader.   

 

 

 



 

 

 

Handlingsplan for Mental Helse Hordaland 

 

Opprettholde nåværende lokallag og øke 

medlemstallet 

Bedre kontakt med lokallagene 

Markedsføre fylkeslaget ovenfor lokallagene, 

publikum og ellers der det er relevant 

Hjelpe lokallag der en kan med ideer eller f.eks 

praktiske ting 

Være representert i ulike råd 

Samling for lokallagsledere 

Regionsamling 

Pårørendeseminar 

Øke aktiviteten i samarbeid med FFO 

Medarrangør av kurs i regi av Mental Helse sentralt 

Arrangere medlemstur 

Sammenslåing med Sogn og Fjordane 

Være aktiv i saker som er viktig for Mental Helse 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fastsettelse av honorar 

Sekretær: kr 1000 utbetalt i desember 2021/22 

Kasserer: kr 1000 utbetalt i desember 2021/22 

Søknadsansvarlig?:  kr1000 utbetalt i desember 2021 

Leder: kr 10 000. Det inkluderer styremøter, telefon 

og internett ved hjemmekontor. 

Møtegodtgjørelse: kr 700 for styremedlemmer  

 

Valg 

Leder: Vibeke Hellesund. Ikke på valg 

Nestleder: Remi Lønøy. Ikke på valg 

Studieleder: Tone Raknes. Ikke på valg 

Styremedlem: Nikita Rye. Ikke på valg 

Kasserer: Per Oddvar Særsten. På valg 

Sekretær: Sjur Tjelmeland. På valg 

Vara x 2: Henrik Skaalvik og Vidar S. Eik. På valg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valgnemnd 

Else-Berit Helle. Ikke med videre. 

Karin Lygre. På valg 

Thor Hauglidd. På valg 

Stein Solvoll. På valg 

 

 

 

 

 


