
Styremøtereferat  
Mental Helse Rana, 26. November 2020 

Oppmøtte: Inger Kvitnes, Ellen Jensen, Ketil Sandberg, Petr Fagereng, Lena Adams 

Oppmøtte fra Valgkomiteen: Tove Djupvasli, Bernt Forsmo 

Møteplass: Facebook Messenger video møte  

1) Innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 12. November 2020 godkjennes.  

2) Orientering 

a) Aktiviteter på sosiale medier.  

Lena presenterer sosiale media rapport for November 2020. Denne er nå delt med laget på 

facebook og discord.  

b) Trafikksikkerhetsplan for Rana Kommune 

Petr informerer om høringssvarmulighet.  

c) Vervekampanje. 

Lena informerer om vervekampanje i regi av Mental Helse i Desember. Styret mener dette er 

feil tid å arrangere vervekampanje, både med tanke på korona, men også at folk er mye 

opptatt i desember og høyt økonomisk forbruk. Lena skal sende denne tilbakemeldingen til 

Mental Helse sentralt.  

3) Økonomirapport 

Petr presenterer muntlig hvordan det står til med økonomien i laget. Han skal dele den fysiske 

rapporten på Messenger når den blir klar. Vi har fått 1500Kr fra Rana Turmarsjforening, Lena bruke 

sosiale media til å takke dem.  

4) Årsmøtet 2021 

Dato: tirsdag 23 februar kl. 17:00.  

Sted: Petr skal høre med frivilligssentralen.  

Servering: Catering. Ellen skal ta ansvar for matbestilling.  

Smittevern: Påmelding. Lena skal forhøre med organisasjonsrådgiver ang lovlighet av digitalt 

årsmøte, hvis kommunale påbud forhindrer fysisk møte. 

Valgkomiteen: Lena skal sende vedtekter til Bernt og Grete i valgkomiteen. Tove fikk vedtekter med 

seg. 

5) Aktiviteter 

• Vi skal fortsette med digitale treff “Videochat på facebook” på tirsdager og “Snakketreff” på 

fredager.  

• Juleverksted 11. Desember.  

• Bowling tar julefri.  

• Romjulsåpent 2 dager. Petr kontakter frivilligssentralen ang. lokale.  

• Friluftstreff arrangeres så snart det er forsvarlig. 

6) Eventuelt 

Inger informerer om et tilgjengelig lokale ledig til leie. Siden det ikke er universelt utformet, og ikke 

kan benyttes på kveldstid er det ikke aktuelt.  

 



Neste styremøte arrangeres på Messenger torsdag 10 november kl. 19:00.  

Mer om juleaktiviteter og årsmøtet på programmet. 

 

Referat av: Lena Adams, 28. desember 2020. 
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