
  

 

STYREMØTE I MH NORDLAND 
  

 

Dato: 16.-17.Mars 2019   

Til stede: Ruth Pedersen, Tonje Christina Kristoffersen, Solveig S. Nilsen, Roger Hegglund, 

Arild Amundsen, Eva Elisabeth Kanck Sjøvold. 

 

SAKER:   

65/ 2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Enstemmig 

 

66/2019. Godkjenning av protokoll fra sist møte 

Vedtak: Enstemmig 

 

67/2019. MH Nordlands regnskap pr. februar-19 

På brukskonto har vi 345.000,- pr. 31.januar. På grunn av nytt regnskapsår kan regnskapet ikke 

føres før årsmøtet har godkjent regnskapet. For Januar og Februar blir regnskapet ført 

fortløpende etter årsmøte. 

Vedtak: Styret i MH Nordland tar regnskapet til orientering. Enstemmig. 

 

68/2019. Jubileumsmarkering Nordlandssykehuset HF/BUP Indre Salten 30.April 

Vedtak: Styret i MH Nordland ber Tonje C. Kristoffersen og Leif Strømdal deltar på 

jubileumsmarkeringen ved Nordlandssykehuset HF/BUP Indre Salten på vegne av MH 

Nordland. Enstemmig. 

 

69/2019. Henvendelse fra MH Vestvågøy  

MH Vestvågøy søkte MH Nordland om kr 3000,-. Til dekning av reise årsmøtet MH Nordland 

5.-7.april.2019. 

Vedtak: Styret i MH Nordland har behandlet søknaden på mail, og kommet frem til at vi ikke 

har mulighet til å imøtekomme søknaden. Lokallaget har fått tilbakemelding. 

Enst. 

 

  

  



70/2019. Referat fra Mental Helse-konferansen 7.mars  

Konferansen i år var mye bedre enn i fjor. Tema i år var «Tvang». Mange gode 

foredragsholdere. Mer effektivt og lite formelt gjorde det koselig. Per Hansen fra MH Vefsna 

fikk tildelt prisen Årets Ildsjel. 

 

71/2019. Referat fra ledermøte v/Eva 

Ledermøtet åpnet ved generalsekretær og Landsleder. Deltakerne fikk statusoppdateringer fra 

Desisjonskomitèen, Føniksalliansen og Politisk verksted. Hjelpetelefonen presenterte seg med 

statistikk og case. Sneia så vidt innom noen protokoller, og godkjente dem. Lørdag var det tid 

for Styreopplæring, med sentralt tema Den nye Nettsiden. Etter en god pause ble Ledermøtets 

funksjon diskutert. Skulle man tilbake til gammel form og funksjon, eller skulle man fortsette 

som det nå fungerer. Konklusjonen på Ledermøtet ble at ingen ønsket den gamle formen 

tilbake.  

       Videre diskuterte man prioriterte politikkområder. Her ble Tvang og Brukermedvirkning, 

menneskerettigheter og opplæring ansett som de viktigste områdene for Mental Helse 

fremover.  

       Som ny deltaker opplevdes møtet positivt og interessant. Alle ble inkludert både 

fylkeslederne og sentralstyret. 

 

 72/2019. Innkomne saker til årsmøtet  

 

Innkommende sak fra MH Vefsna: 

1. Uttalelse om Min Side. Se vedlegg nr. 1 

Styrets innstilling: Styret i MH Nordland støtter innsendte forslag fra MH Vefsna. 

 

2. Uttalelse om nye nettsider. Se vedlegg nr. 1 

Styrets innstilling: Styret i MH Nordland støtter innsendte forslag fra MH Vefsna.  

Innkommende sak fra MH Øksnes: 

Økning av styrehonorar for styret i Mental Helse Nordland. Se vedlegg nr. 2 

Styrets innstilling: Styret i MH Nordland støtter økningen, men grense på 8000,- for leder, 

nestleder, sekretær og kasserer. Kr 750,- pr møte for styremedlemmer. I tillegg får studieleder 

kr 1000,- ekstra ved tilrettelegging av kurs. Vara får betalt ved innkalling. Ingen ekstra tillegg 

for hjemmekontor. 

Innkommende sak fra MH Hemnes: Se vedlegg nr. 3 

Styrets innstilling: Styret i MH Nordland utarbeider en veileder, og en mal for føring av 

regnskap i Excel.   

  



Innkommende sak fra MH Brønnøy. Se vedlegg nr. 4 

Styrets innstilling: Styret i MH Nordland har behandlet saken, og forkaster dette. Bakgrunn er 

at dette er en Landsmøtesak. Tidligere leder sender skriftlig tilbakemelding med forklaring, 

samt tilbud om å hjelpe til med å utforme Landsmøtesak. 

 

73/2019. Forberedelse til årsmøte 5.-7.april  

• Meny 

Festmiddag i eget lokale enstemmig vedtatt.   

• Underholdning  

Koret på Villa Vekst. Ønsker hotellfrokost. Max kr 3000,-  

• Quiz ved Vibeke Karlsen og Eva Elisabeth Kanck Sjøvold. 

Quiz under kontroll, loddbøker tar Arild og Roger med. Vi selger lodd under 

middagen. Vibeke er toastmaster under middagen. Premie er i boks. 

• Gaver: Alt i boks. Eva E. K. Sjøvold og Vibeke Karlsen fikser gavene. 

• Påmeldinger  

Ruth åpner årsmøte, og overlater ordet til møteleder. Styret foreslår Tonje Christina 

Kristoffersen til møteleder. 

Mappene tar Roger Heggelund med seg. Navnelapper fikser Vibeke. Vibeke har 

også fått laget klosser til navnelappene.  

 

74/2019. Eventuelt  

1. Likepersonsarbeid. Bør være fast post på styremøtene. Registrere det fortløpende og sendes 

inn før fristen 1.mai.  

2. Runde rundt bordet med hva vi har vært på siden forrige styremøte fast post på styremøtene 

fremover. 

3. Bikuben. Årsmøtet skal velge representanter til Bikubens styre. En representant fra styret og 

en vara. Styrets innstilling.: styremedlem Vibeke Karlsen, Vara Arild Amundsen. 

4. Ekstrastiftelsen, Nordland Fylkeskommunen og Mental Helse Nordland. 

5. MH Rana. Legger ned driften, har prøvd over lengre tid. De ønsker å være med å bidra til 

Verdensdagen. Styret i MH Nordland anbefaler at de gir en gave til Bakeribygget øremerket 

Verdensdagsmarkering. Videre anbefaler styret i MH Nordland MH Rana og holde årsmøte, 

legge lokallaget inaktivt og overføre de resterende midlene til MH Nordland. Disse midlene 

fryses på bok og øremerkes gjenoppretting av lokallaget i Rana. 

6. MH Andenes. Hva gjør vi i forhold til MH Nordlands årsmøte? Styret i MH Nordland 

inviterer 2 stk fra MH Andenes til årsmøte. Vibeke Karlsen tar kontakt og bestiller billetter.  

7. AU. Styret i MH Nordland oppretter egen AU-gruppe med leder, nestleder, kasserer og 

sekretær. 

8. Medisinfrie tilbud. Arild Amundsen sender det han har til om saken til Eva E.K Sjøvold. 

Eva E.K. Sjøvold sammenfatter og sender landsleder. 

 

 

Slutt søndag 11.40 


