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Protokoll styremøte 21.10.2020 Kl. 10.00 – 14.00. 
Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde. 

  
  
Til stede:        Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes, Oddrun Beyer 

Holm og Nils – Inge Holm. 
 

Forfall:          Charlotte Andreassen 

 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen.  

 

Sak 65/20 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 65.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjennes. 

  65.2 Godkjenning av protokoll fra 23.09.2020. 

  

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

  

Sak 66/20 Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen. 

 a) Kurs i valgkomitearbeid. 

Det har kommet innspill om opplæring i valgkomitearbeid. Innspillet inneholder 

kursopplegg, retningslinjer for valgkomite og flere maler valgkomiteen kan bruke i 

sitt arbeid.  Når det gjelder retningslinjer kan nevnes at fylkesårsmøtet 2018 vedtok 

retningslinjer for valgkomite i Mental Helse Møre og Romsdal.  Landsmøtet 2018 

vedtok retningslinjer for valgkomiteene på alle nivå i organisasjonen. Tidligere 

fantes det ikke retningslinjer. Disse skal revideres på landsmøtet 2020, og det er 

usikkert om de gjøres gjeldende bare for Mental Helse sentralt. Det antas at 

fylkeslaget kan benytte egne årsmøtevedtatte retningslinjer. Det bør tas beslutning 

om kurs skal gjennomføres, organisering og når. 

 

Mottatt innspill ble sendt til styret. 

 

b) Tilrettelegging for opplæring i styrearbeid. 

I 2019 ble det invitert til kurs i styrearbeid. Grunnet liten interesse ble det ikke 

gjennomført. Styret har tidligere diskutert å tilby desentraliserte kurs på 

lokallagsnivå. Opplæring i gjennomføring av årsmøte kan være aktuelt å tilby de 

lokallagene som ønsker det. Fadderen eller noen annen fra fylkesstyret med erfaring 

i gjennomføring av årsmøte kan holde kurset når det er aktuelt for lokallaget. Det 

må skje i god tid før årsmøtet skal holdes. Studieforbundet Funkis har studieplan 

som kan brukes.  

 

c) Opplæring i rapportering av likepersonsaktiviteter. 

I lokallagene gjennomføres det aktiviteter som kan rapporteres og gis tilskudd for. 

Nevnes kan for eksempel møteplasser og turer der en likeperson 

(aktivitetsansvarlig) har ansvaret for aktiviteten.   
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Vedtak: a) Det holdes kurs i valgkomitearbeid rundt månedsskiftet november og desember 

med 10 til 20 deltakere. Egenandelen settes til kr 200,- pr. deltaker. 

 

b) Fadderne avklarer i sin samtale med lokallagene om de ønsker opplæring og 

når. 

 

c)I sin samtale med lokallagene avklarer fadderne om det er ønskelig med 

opplæring i likepersonsaktiviteter.  

  

Sak 67/20 Brukerrepresentant i nye NAV Molde – forslag. 

 FFO Møre og Romsdal ønsker forslag til brukerrepresentanter i nye NAV Molde 

(tidligere Molde, Nesset og Midsund). Vedkommende må bo i den nye kommunen, 

være villig til å påta seg oppgaven som brukerrepresentant og være interessert i å 

snakke på vegne av alle. 

Mental Helse Molde ble kontaktet og bedt om å komme med forslag på kandidat. 

Oddrun Beyer-Holm er foreslått. Ho har grunnkurset i brukermedvirkning og 

erfaring som brukerrepresentant i andre fora. 

Vedtak: Styret foreslår Oddrun Beyer Holm som brukerrepresentant i nye NAV Molde. 

  

Sak 68/20 Referat- og orienteringssaker. 

 68.1 Grunnkurs i brukermedvirkning. 

FFO Møre og Romsdal inviterer til grunnkurs i brukermedvirkning 06.-

07.november på Scandic Parken, Ålesund. Organisasjonene blir bedt om å prioritere 

brukerrepresentanter som mangler grunnkurs og som har tatt på seg brukerverv. 

Ellers vil de som ønsker å ta på seg verv som brukerrepresentant og trenger kurs 

også velkomne. Påmeldingsfristen er 22.oktober. Invitasjonen er sendt til 

lokallagene. 

 68.2 Nyhetsbrev 11 /2020 fra generalsekretæren. 

 68.3 Årsmøtet i Funkis Møre og Romsdal. 

Det utsatte årsmøtet skulle holdes 10. oktober, men ble utsatt på nytt grunnet 

avmeldinger og covid-19-situasjonen i Molde. Ny dato er lørdag 28.november. 

 68.4 Ledermøtet 25.-26. september. 

Signert protokoll ligger på nettsiden under fanen Styre og utvalg  

https://mentalhelse.no/om-oss/styre-og-utvalg/ledermotet 

 68.5 Nyhetsbrev uke 40 fra Helse Midt-Norge. 

FFO Møre og Romsdal har videresendt nevnte nyhetsbrev.  

 68.6 Nyhetsbrev fra generalsekretæren - interne støtteordninger. 

Etterfølgende ordninger synest aktuelle for vårt fylkeslag: 

 

Regionsamling: Det er tillyst regionsamling i oktober/november, og det bør 

påregnes to regionsamlinger i 2021. Søknadsfrist: Ikke satt. 

 

Velferdsmidler: Tidligere i år fikk en velferdsmidler som ble tildelt lokallagene. 

Det forventes utlysning av midler for videretildeling til lokallagene og til bruk for 

fylkeslaget. Midlene skal brukes i inneværende år.  
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Korona-tiltak: Ekstra kostnader i forbindelse med endringer eller ny aktivitet 

fremtvunget av Corona situasjonen. Det antas at det kan søkes om støtte for å dekke 

noe av kostnadene ved utsettingen av kurset i konflikthåndtering og ledermøtet. 

Fylkeslaget måtte dekke hotellkostnadene grunnet kort frist. 

Søknadsfrist 01.11.2020. 

 

Oppfølging av brukerrepresentanter: Fylkeslagene kan søke om støtte til 

gjennomførte (2020) og planlagte (2020/2021) samlinger eller andre tiltak som har 

til hensikt å ta vare på og å utvikle våre brukerrepresentanter.  

Søknadsfrist: 01.12.2020. Fylkesstyret har tidligere diskutert oppfølging av 

brukerrepresentantene. Dersom det skal søkes om midler til formålet, bør plan og 

budsjett behandles i novembermøtet.   

 68.7 Innkomne brev jfr. postliste september 2020. 

Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker. 

 68.8 Brukerrop 15.10 – angående korona. 

Per Gimnes og Nils – Inge Holm utformer en tilbakemelding og sender Haakon 

Steen, med kopi til fylkesstyret. 

 68.9 Konflikthåndteringskurs 16. -18.oktober – evaluering. 

Anna Margrethe Drægebø Moe refererte tilbakemeldingene. Kursønskene noteres 

for senere bruk i planlegging av opplæring. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

Mental Helse Møre og Romsdal   
 

Onsdag 21. oktober 2020 

 

Neste møte: 18.november 2020 

 

 

 

Anna Margrethe Drægebø Moe                                                      Irene Sundholm 

leder/studieleder                                                                                nestleder      

 

 

 

Per Gimnes                                                                                   Oddrun Beyer Holm 

styremedlem                                                                                       styremedlem 

 

 

 

Nils – Inge Holm                                                                              Åshild Sivertsen 

    styremedlem                                                                                    fylkessekretær 
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