
                                  

PROTOKOLL FRA STYREMØTET TIL MENTAL HELSE 
AGDER 
TID OG STED: 21.-23. JANUAR KL. 1700 - 1330 

STRAND HOTEL FEVIK 

Tilstede fra styret: Camilla Harket, Elisabeth Lauvrak, Parvin Adeli, May BriS Holte, Jan Olaf 
Narvesen, Thomas Skjeggedal, Henrik ValenWn 

Forfall: Ali Xas 

Sak 1/22: Åpning 
Velkommen ved styret leder, navnefortegnelse over fremmøSe  

Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Godkjenning av forrige protokoll 

Vedtak: Innkalling, dagsorden og forrige protokoll godkjent 

Sak 2/22: Regnskap 4oråret 2021 

Presentert for styret. 

Vedtak: Mangler regnskap fra velferdskomiteen. 
Leder, nestleder og kasserer avtaler møte for nærmere gjennomgang før oversendelse  
Wl revisor. 

Sak 3/22: Budsje= 2022 

Påbegynt.  

Vedtak: Leder, nestleder og kasserer gjør ferdig budsjeSet ut fra ]orårets regnskap. 



                                  
Sak 4/22: Handlingsplan 2022 

Vedtak: Ferdig laget. Hovedfokuset blir å styrke lokallagene som har bliS mer sårbare eSer  
koronaWltakene - samt å øke antall medlemmer. 

Sak 5/22: Planlegge årsmøtet med valg 

Vedtak:  
Årsmøtet blir på Teams onsdag 6. april kl. 18.00

Sak 6/22: Velferdskomiteen søker midler av fylkesstyret 

Vedtak:  
Styret trenger referat og regnskap fra ]oråret, samt underskria fra alle i komiteen før saken 
kan tas opp på nyS 

Sak 7/22 Karin Gulaker søker midler av fylkesstyret for prosjekt i Agder Fengsel,  
avdeling Mandal 

Vedtak: 
Styret trenger mer informasjon fra fengselet om hvorvidt deSe kan være aktuelt for de 
innsaSe. Mental Helse Agder må også vite hvordan det er tenkt at vi skal være involvert hvis 
vi skal være med på prosjektet. 

Sak 8/22 Studieleder har ordet 

Vedtak: 
-Organisasjonskurs 22.-24. april 
-NeSbasert kurs på gang i regnskapsprogrammet Alphareg, og eSer årsmøtene lokalt, kan 
Alphareg kontaktes for kurs 
-Nasjonalt likepersonkurs i juni 



                                  

Sak 9/22 Ekstra saker, samt saker Ul orientering/drøVing: 
-Østre Agder søker om midler Wl PC. (VedtaS i fylkesstyret innWl 8.000 kr) 
-Mandal søker om midler Wl PC. (VedtaS i fylkesstyret innWl 8.000 kr) 
-Årshjul 2022. Ferdig laget ut fra de midler vi får 
-Lokallagene kontakter faddere hvis det er ønskelig med hjelp, samt for eventuell deltakelse 
på årsmøtene.  
-Minner om at lokallagene må velge 2-3 delegater ved årsmøtene 
-Eventuell publisering og presentasjon av filmer laget i regi av Mental Helse Agder 2021 skal 
godkjennes av styret. Gjelder også kurs. Filmer sendes på minnebrikke Wl oss, samt  
eventuelle offisielle publiseringer på f.eks Vimeo ]ernes øyeblikkelig 
-Samarbeid om saker med ROM Agder i 2022 
-Brukerrådet mot sykehuset trenger eSerhvert en ny representant 
-Ledersamling 10.-13. mars, Gardermoen 
-Regionsamling Drammen 10.-12. juni med fokus om frivillighetens år, samt lokallagsutvikling.  
InnWl 4 personer fra fylkesstyret i Agder kan delta.  
(VedtaS at Parvin, Henrik, Thomas og Camilla deltar). 

Vedtak: Styret tar orienteringene Wl eSerretning 

Neste styremøte: Mandag 7. mars kl. 17.00, Villa Groheim.  

Vi kaller inn Velferdskomiteen i forbindelse med styremøtet 

Styret i Mental Helse Agder


