Innsendte saker til årsmøte i Mental Helse Nordland 2019

1 Sak fra Mental Helse Vefsna og Mental Helse Hemnes
Uttalelse om nye nettsider
Det er med bekymring vi ser at de nye nettsidene mangler egne sider for lokallag. Det har
blitt begrunnet med at man skal slippe å komme inn og se mange tomme lokallagssider. En
annen begrunnelse har vært at lokallag som er aktive på nettsiden blir mer synlige.
Men tenk at du akkurat har hørt om Mental Helse. Vi har alle vært der en gang vi også.
Kanskje kjenner du egentlig ikke de som er der fra før, men du er interessert i vite mer. Så
går du på nettsida. Og prøver å se hva ditt lokallag gjør. Men på nettsidene så finner du ikke
annet enn navn og nummer, og et par andre lokallag som skriver masse nyheter på nettsida.
Det er vel og fint at aktive lokallag blir mer synlige. Men vi tenker at det kan gjøres på flere
måter enn denne måten. For slik nettsidene fungerer nå så blir lokallag som sliter med å få til
noe på nettsidene, druknet bort. Kanskje får de skrevet en nyhet, men så tar det to-tre
dager. Så har et par lokallag lagt ut noe igjen, og Nordland har kanskje annonsert et
kommende styremøte. Så er de borte igjen. Skjøvet ned og ut.
Mental Helse er en organisasjon som kjemper for brukerne. Vi kjemper for noen av de
svakeste i samfunnet. La oss ikke ha en nettside hvor vi presser ut de svakeste.
Ja til egne sider pr lokallag. Gi heller organisasjonsrådgiverne og fylkeslagene ansvar til å
følge opp lokallagene som ikke publiserer noe, slik at de kan få hjelp til å få ut sitt dersom de
ikke har kompetansen de behøver for å redigere på nettsidene.
Mental Helse Nordland og våre lokallag ber Mental Helse sentralt om å få på plass egne
nettsider for lokallagene.
Forslag til innstilling:
Uttalelsen vedtas og oversendes sentralstyret, ledermøtet og administrasjon.

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

2 Sak fra Mental Helse Vefsna og Mental Helse Hemnes
Uttalelse om Min Side
Som lokallag er det utfordrende å følge opp medlemslister. Til tider oppdages det at
medlemmer ikke er oppført riktig, og som lokallag får man ikke beskjed når det meldes inn
nye medlemmer. Det medfører at dersom man ønsker å følge opp medlemmer og ønske
dem velkommen, som man jo burde gjøre, så må man sitte jevnlig og lete manuelt gjennom
listene. Med erfaring fra andre organisasjoner vet man at det finnes systemer for
medlemslister som kan gi både epost-varsel og sms-varsel ved nye innmeldinger.
Mental Helse Nordland og våre lokallag ber Mental Helse sentralt om å snarlig utrede nye
muligheter for «Min Side» som bedrer muligheten for medlemsoppfølging.
Forslag til innstilling:
Uttalelsen vedtas og oversendes sentralstyret, ledermøtet og administrasjon.

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

3 Mental Helse Øksnes
Økning av styrehonorar for styret i Mental Helse Nordland
Leder kr 10.000
Kasserer kr 10.000
Sekretær kr 10.000
Nestleder kr 10.000
Styremedlemmer kr 750 per møte
Vara får betalt ved innkalling.
Ingen ekstra tillegg for eksempel ved hjemmearbeid.

Styrets innstilling: Styret i MH Nordland støtter økningen, men med følgende summer:
Leder kr 8.000
Nestleder kl 8000
Kasserer kr 8000
Sekretær kr 8000
Styremedlemmer kr 750 pr møte
I tillegg får studieleder kr 1000,- ekstra ved tilrettelegging av kurs.
Vara får betalt ved innkalling.
Ingen ekstra tillegg for hjemmekontor.

4 Mental Helse Hemnes
Felles regnskap
Ser at det er behov for å kunne hente opp et regnskapsprogram i Mental Helse.
Det ble spesielt be hov når ny kasserer overtok med nye kunnskaper om regnskap.
Har hatt samme kasserer i 4 år. Nå overtar ny.
Håper at det vil foreligge et regnskapsprogram som er likt for alle
lokallag og at det blir tilgjengelig kontaktperson med support i vanskelige situasjoner.
Ser også at det må være greit med et felles regnskapssystem med god sammenligning av
regnskap for dere som jobber sentralt som skal ivareta kontroll.
Med stor omsetning i laget vårt og stor aktivitet, er det viktig at regnskap- systemet er
oversiktlig og greit.
Forlag til vedtak: Årsmøtet vedtar saken og sendes videre til Mental Helse sentralt.

Styrets innstilling: Styret i MH Nordland utarbeider en veileder og maler for føring av
regnskap som kan brukes som støtte og hjelp til lokallagene.

