
Protokoll fra styremøte 2/21

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 2/21

Fra 19. februar 2021 16:00

Til 26. februar 2021 16:00

Sted elektronisk møte

Behandlingsmåte Elektronisk møte

Til stede

Jill Arild , Bente Holm Mejdell , Haakon Steen , Torhild Ackermann (Landsleder)  (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  
, Mille Plassgård Falstad , Karl Olaf Sundfør , Nooshin Zaery(Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem)  
, Adrian Pracon , Kristin Vala , Aina Rugelsjøen(Styremedlem)  (Styremedlem ansatte)  (Styremedlem ansatte)  

(Varamedlem)

Sak 17/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Innkalling og dagsorden ble sendt på mail 19.02.21 og gjort tilgjengelig på styreplan.

Møte avholdes elektronisk, og vil vare fra 19.02.21 til 26.02.21 kl. 16.00. 

 

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 18/21 Protokoll fra sentralstyremøte 1/21 Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak
Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 19/21 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 20/21 Protokoller - godkjenninger og orienteringer Orientering

18.02.21   AU-protokoll

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 21/21 Søknad fra Viken om deltakelse på ledermøte Beslutning
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AU mottok søknad fra Viken om unntak fra vedtekt 11.2. og behandlet saken 18.02.21, saken legges 
frem for sentralstyret til behandling:

Sentralstyret viser til epost av 10.02.21, hvor dere redegjør for hvorfor fylkesårsmøtevalgte deltagere til 
Ledermøtet ikke kan delta på kommende ledermøte. Dere beskriver en situasjon hvor leder av hensyn til 
vedtektene må gå alene på Ledermøtet, eventuelt at dere må innkalle til ekstraordinært fylkesårsmøte for 
å få valgt nye deltagere/vara. På telefon 18 februar 2021 mellom Lene Marie Brobakken (Fylkesleder) og 
Haakon Steen (sentralstyret) beskriver dere sistnevnte som tilnærmet umulig å få gjennomført. Dere 
forteller at unntaket vil gjelde for kun ett ledermøte ettersom dere snart skal gjennomføre nytt 
fylkesårsmøte.

Vedtekter kan ikke dekke alle forhold. I dette tilfellet, hvor det er mange uforutsette og spesielle forhold, 
bør hensynet til at dere skal få stille med to deltagere gi grunnlag for å fravike vedtektene.

 

Vedtak
Sentralstyret imøtekommer søknad om å fravike §11.2, og at erstatter (vara) valgt på styremøtet til 
Mental Helse Viken Akershus og Buskerud kan delta på Ledermøtet. Sentralstyret ønsker tilsendt kopi av 
signert fylkesstyrereferat som dokumentasjon på valg av ny vara.

Sted:

Dato:
   

Jill Arild
Landsleder
 

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Haakon Steen
2. Nestleder
 

   

Torhild Ackermann
Styremedlem
 

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem
 

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

  

Nooshin Zaery
Styremedlem
 

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte
 

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

participantid:292335

Signert 01.03.21 av Arild, Jill 
med BankID.

participantid:292334

Signert 27.02.21 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

participantid:292337

Signert 28.02.21 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:292340

Signert 01.03.21 av 
Ackermann, Torhild med 
BankID.

participantid:292336

Signert 01.03.21 av Falstad, 
Mille Plassgård med BankID.

participantid:292338

Signert 26.02.21 av Sundfør, 
Karl Olaf med BankID.

participantid:292342

Signert 01.03.21 av Loolani, 
Noushin Zaeri med BankID.

participantid:292341

Signert 01.03.21 av Pracon, 
Adrian Jakob med BankID.

participantid:292339

Signert 01.03.21 av Vala, 
Kristin med BankID.
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