
Protokoll fra styremøte 10/21

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 10/21

Fra 2. september 2021 19:00

Til 7. september 2021 22:00

Sted elektronisk møte

Behandlingsmåte Teams

Til stede

Jill Arild , Bente Holm Mejdell , Haakon Steen , Torhild Ackermann (Landsleder)  (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  
, Mille Plassgård Falstad , Noushin Zaeri Loolani , Karl Olaf Sundfør(Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem)  
, Kristin Vala , Aina Rugelsjøen , Sølvi Hagen(Styremedlem)  (Styremedlem ansatte)  (Varamedlem)  (Varamedlem 

, Linda Berg-Heggelund , Siri Bråtaneansatte)  (Generalsekretær)  (Spesialrådgiver)

Forfall

Adrian Pracon (Styremedlem ansatte)

Sak 85/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Godkjenning av innkalling og dagsorden- innkalling og dagsorden ble gjort kjent via styreplan 02.09.21 
og pr. epost

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

Sak 86/21 Protokoll fra sentralstyremøte 9/21 Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll.

Vedtak
Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 87/21 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 88/21 Protokoller - godkjenninger og orienteringer Orientering

Protokoll

KU- kontrollutvalget 05.07 (vedlegg 1)
AU-29.06.21 (vedlegg 2)

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 89/21 Status stab Orientering

Sykefravær:
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Oslo:

2,0  100 % sykemelding 

Skien:

1,0  100 %sykemeldt

1,0   60%  sykemeldt

3,0    50% sykemeldt. 

 

Korona:

Oslo:

Ansatte jobber fortsatt fra hjemmekontor inntil 01. november

Skien:

Deler av svartjenesten jobber fra hjemmekontor

 

Annet:

Det er ansatt ny medarbeider i stillingen som organisasjonskonsulent.

Det skal ansettes en ny i stillingen knyttet opp mot YAM og prosjekter, kandidat landes i løpet av uke 36.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 90/21 Status politikk Orientering

Status for sommer og august ble fremlagt i eget dokument.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 91/21 Driftsrapportering Orientering

Hjelpetelefonen:

Mental Helse Hjelpetelefonen vil  fra 1. september ha DØGNÅPEN CHAT

Ser man bort fra Alarmtelefonen for barn og unge som også har døgnåpen chatt, men med et noe annet 
mandat enn oss, er Mental Helse den første døgnåpne hjelpechatten i Norge.

Vår målsetting er å Være et trygt lavterskeltilbud for alle som trenger noen å chatte med også på 
 Vi har sett at stadig flere benytter seg av chatten vår noe som også natt/morgen/formiddag hver dag.

har vist seg stadig oftere ved at det er kø på linjene når vi stenger kl 02 om natten. Vår overbevisning er 
at dersom vi utvider åpningstiden så vil vi relativt fort se at mange har et behov for noen å chatte med 
også på tider vi til nå har hatt stengt.

 

Verdensdagen
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Mer enn 1500 markeringer er registrert så langt, og pågangen er stor. I fjor var det under 1000 
markeringer på samme tid, så hvis tempoet fortsetter, går vi mot en ny rekord i antall markeringer.
Vi registrerer flere store og koordinerte markeringer med flere samarbeidspartnere i år, med 
kommuner og studiesteder som hovedarrangør.
Årets støttepakker til skolefrukt, turmat, Storbypakke og digitale foredrag er straks fulltegnet og er 
populære.
Vi har også flere egne kampanjetiltak på planen, deriblant:

Lansering av ny podcast for Verdensdagen (uke 38)
Arrangement 9. oktober, Deichman Bjørvika: «Oslo Snakker Sammen – en ettermiddag 
med gode samtaler»
Nye kampanjefilmer for sosiale medier, lanseres uke 39
Digitalmarkering 10. oktober m/artister, samtaler på scenen og utdeling av Åpenhetsprisen 
(deltakelse fra landsleder)

 

Fagavdelingen

Status for prosjektene ble gjennomgått.

 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 92/21 Arrangementer og møter Orientering

Evaluering av Arendalsuka.

 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sted:

Dato:

   

participantid:314876 participantid:314875 participantid:314878
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Jill Arild
Landsleder
 

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Haakon Steen
2. Nestleder
 

   

Torhild Ackermann
Styremedlem
 

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem
 

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem
 

  

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

Sølvi Hagen
Varamedlem ansatte
 

Signert 15.09.21 av Arild, Jill 
med BankID.

Signert 08.09.21 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

Signert 08.09.21 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:314881

Signert 08.09.21 av 
Ackermann, Torhild med 
BankID.

participantid:314877

Signert 15.09.21 av Falstad, 
Mille Plassgård med BankID.

participantid:314883

Signert 08.09.21 av Loolani, 
Noushin Zaeri med BankID.

participantid:314879

Signert 08.09.21 av Sundfør, 
Karl Olaf med BankID.

participantid:314880

Signert 08.09.21 av Vala, 
Kristin med BankID.

participantid:314899
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