
 
 

 

Protokoll fra fylkesstyremøte 17.02.2022 
 

Sted: Quality Hotel Panorama,Tiller Dato: 17.02.22 Klokka: 10:00 – 15:00 
Møteleder: Anna – Elise Opheim Referent: Aud Irene Hepsø 
Til stede: Anna – Elise Opheim, Aud Irene Hepsø, Linda Hogstad. 
Vara: Nils Magne B. Røstum. 
Forfall: Anders Øyan, Beate Moksnes. 
Ikke møtt:  
Fra staben:  
Gjester:   

 
Til behandling: 
11/22: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 

Vedtak: Godkjent med 2 nye saker. 
 
Sak 12/22: Mental Helse Trøndelag sitt Årsmøte. 

Vi skal avholde årsmøtet den 23.april på Snåsa Hotell.  
Årsmeldingen er ferdig skrevet og blir lagt fram til godkjenning av styret.  
Regnskapet er i sluttfasen, men ikke helt ferdigstilt enda. Vi utarbeidet en handlingsplan for 2 
år, og gå gjennom budsjettet for å se om det trengs noen justeringer. 
Vi må utarbeide et forslag om honorarer til styret. 
Fristen for å melde inn delegater og observatører (vi dekker ikke noen utgifter for 
observatører) settes til 1. mars. 

 

Vedtak: Jill Arild og Atle Tilseth kommer til årsmøte. Årsmeldingen er ferdig og 
godkjent, legges inn i nytt format. Regnskapet kommer innen fristen. 
Handlingsplan utarbeidet og godkjent. 

 

Sak 13/22: Organisasjonskurs 18-20 mars 2022. 
(148/21) Vi avholder kurset på Scandic Nidelven. Det er sendt ut invitasjon til lokallagene, 
med påmeldingsfrist den 2. mars. Kurset blir finansiert av Mental Helse Sentralt. Fylkeslaget 
forskutterer utgiftene. Dette kurset er forbeholdt personer som ikke har dette kurset fra før.  
Anna-Elise deltar som kursvert. 

 

Vedtak: Vi gjennomfører kurset. 
 

Sak 14/22: Vår informasjonsbrosjyre. 
Vi er i sluttfasen med brosjyren. Vi har fått tilbud om trykk på 1000 stk (170 gr papir) som 
kommer seg på kr 3000,- eks mva ferdig trykt og levert. 

 

Vedtak:  Vi ser oss fornøyd med brosjyren og bestiller 1000 stk. 
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Sak 15/22: Mental Helse Konferansen og «Vår dag». 
Mental Helse Konferansen blir avholdt 10. mars på Gardermoen. Vi har fått tildelt 10 plasser, 
som blir fordelt på styret og lokallagene. Vi fikk inn 7 søknader fra lokallagene. 
Egenandel på kr 500,- pr pers for lokallagene, Mentalt Helse Trøndelag dekker resten av 
egenandelen, som også dekker overnatting fra 9-11 mars. 
Det blir også markering av «vår dag» i Frivillighetsåret 2022. 

  

Vedtak: Vi har fordelt de 10 plassene. Deltakerne har fått beskjed om følge linken 
og bestille flybilletter selv. Det er egenandel på kr 500,- pr pers for 
lokallagene. 

 

Sak 16/22: Ny mulighet for «arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 
hvordan lykkes vi sammen?» 
Denne konferansen var planlagt i desember -21, men flyttet til 21.april. 
Påmeldingsfrist er 01.03.22. 

 

Vedtak: Invitasjonen sendes til lokallagene. 
 

Sak 17/22:  Innstillinger på kandidater til verv i Mental Helse Sentralt. 
Mental Helses valgkomite sentralt, ønsker seg kandidater til vervene i Mental Helse Sentralt 
for perioden 2022-2024. Svarfrist er 15.03.22. 

 

Vedtak:  Sendes til styremedlemmene. 
 

Sak 18/22: Funkis Trøndelag inviterer til Årsmøte og kurs. 
Funkis Trøndelag inviterer til årsmøte og kurs 27-27 mars på Stjørdal. 
Kurset starter 26. mars kl 11:00 og Årsmøtet søndag 27.mars kl 12:00. 

 

Vedtak:  Studieleder deltar på kurset og Årsmøtet. 
 

Sak 19/22: Invitasjon til møteserien IOGT-Livsglede. 
Mental Helse og IOGT-livsglede inviterer til møter framover. 

 

Vedtak:  Er videresendt til lokallagene. 
 

Sak 20/22: Representant i NAPHA og Korus. 
Brukerrepresentanten vår er for tiden sykmeldt. For å styrke brukerrepresentasjon ønskes en 
brukerrepresentant til. 

 

Vedtak: Anna-Elise stiller videre sammen med brukerrepresentanten vår. 
 

Sak 21/22: Vipps. 
Vi ønsker å opprette et Vippsnr. som kan legges ut på nettsiden vår. Da blir det lettere for de 
som har lyst til å gi en sum til oss. Vipps har ingen måneds eller årsavgift, men tar opptil 
1,75 % av beløpet. Vi er ikke sikre på helt nøyaktig pris. 

 

Vedtak: Vi oppretter Vippsnr. på Mental Helse Trøndelag. 
 
 

Sak 22/22: Skolebesøk på Levanger Vgs. 
Ffo Trøndelag har fått en forespørsel om foredrag, som dem har videresendt til oss. 

 

Vedtak:  Beate og Linda tok på seg dette oppdraget, og får dekket reise. 
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Sak 23/22: Forespørsel fra KVT, Tiller. 
De har et ønske om at noen kan komme og fortelle om Mental Helse og hva som finnes. De 
har kommet med et ønske om at dette kan skje innen en mnd, da de holder på med psykologi 
nå. Mandager i partallsuker (7 og 21 mars). 

 

Vedtak: Linda og Beate blir forespurt. 
 

Sak 24/22:  Anna-Elise er blitt kontaktet av «Friendship Mc». 
Friendship Mc ønsker sammen med Mental Helse Trøndelag og arranger en dag med mening, 
der det er fokus på glede og sosialt samvær.   
Forslag på dato er lørdag 18 eller 25 juni 2022.  

 

Vedtak:  Styret støtter prosjektet. Anna-Elise fortsetter å holde kontakten med  
«Mc Friendschip». 

 
Sak 25/22: Eventuelt. 

Ingen saker. 
 

Saker til orientering. 
 

O-sak 08/22: Velkommen til Webinar 8. februar 2022 kl 19-20.30. 
Den 8. februar gjennomførte Mental Helse et webinar om frivillighetsåret 2022. 
Det var flere fra styret som deltok på dette. 

 

Vedtak:  Invitasjonen ble sendt ut til hele styret før møtet, de som hadde mulighet 
kunne melde seg på selv. 

 

O-sak 09/22: Funker for meg – og alle andre! 
Ffo Trøndelag og likestillingssenteret KUN inviterer til å bli med i en referansegruppe til et 
Prosjekt. 

 

Vedtak: Invitasjonen er sendt ut til lokallagene, og styret før møtet. 
 

O-sak 10/22:  Informasjon om Temamøter/medlemsmøter (fra Mental Helse Oslo). 
Mental Helse Oslo har sendt oss info om teamsmøte/medlemsmøter de har holdt. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

O-sak 11/22:  Regionsrådsmøte Midt- og Nord-Norge. 
   Det er planlagt Regionsrådsmøte 10-12 juni -22. Er det noen som har saker til dette møtet? 
  

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Anna Elise Opheim
Styreleder
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5995-4-187453
IP: 143.110.xxx.xxx
2022-04-05 18:03:56 UTC

Nils Magne Balingkit Røstum
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5994-4-474331
IP: 88.89.xxx.xxx
2022-04-05 19:30:38 UTC

Aud Irene Hepsø
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5998-4-1794217
IP: 37.18.xxx.xxx
2022-04-05 20:40:48 UTC

Linda Mari Hogstad
Styremedlem
På vegne av: Mental Helse Trøndelag
Serienummer: 9578-5995-4-810170
IP: 89.8.xxx.xxx
2022-04-05 21:04:09 UTC
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{"documentKey":"Z5USQ-V0ETX-SV057-3SEJE-I3J0T-ZNS7H","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-04-05T18:03:56Z","subtype":null,"ip":"143.110.116.206","signatureLines":[{"role":"styreleder","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fef31da174fb43e.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fd8af86b6966d1e.xml","signerSerial":"9578-5995-4-187453","type":"bankid_no","signerName":"Anna Elise Opheim"},{"signTime":"2022-04-05T19:30:38Z","subtype":null,"ip":"88.89.57.133","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fcceee0616c75a0.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe72eb81cabf0ac.xml","signerSerial":"9578-5994-4-474331","type":"bankid_no","signerName":"Nils Magne Balingkit Røstum"},{"signTime":"2022-04-05T20:40:48Z","subtype":null,"ip":"37.18.65.179","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3febeba9d343b2ef.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fad1644cf8cd870.xml","signerSerial":"9578-5998-4-1794217","type":"bankid_no","signerName":"Aud Irene Hepsø"},{"signTime":"2022-04-05T21:04:09Z","subtype":null,"ip":"89.8.26.190","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Mental Helse Trøndelag"}],"dataFile":"3fcc8ccdb05e1d78.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fcc1829a9872294.xml","signerSerial":"9578-5995-4-810170","type":"bankid_no","signerName":"Linda Mari Hogstad"}]}
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            SHA-256
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                                                    Mental Helse Trøndelag
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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