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PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIL MENTAL HELSE

KONGSBERG

Styremøte nr. 05/2022 på Mestringssenteret.

Langbergsgate 2. kl.18:00 

Onsdag 05. april 2022

Tilstede fra lokallaget: Turid Gundersen, Randi Opedal, Lena Martinsson, LivOline Røst, Per 
Ugelstad, Leon Michael Larsen og Kamilla Kvamsdal.

Forfall: Ingen.

Sak 24/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste:

Vedtak: Godkjent.

Sak 25/2022: Godkjenning av protokoll fra 2.mars 2022 

Vedtak: Godkjent.

Sak 26/2022: Post og maii inn/ut.

- Leder informerte om ulike mail og videresender dette til resten av styre.
- Vi har fått en forespørsel om hva vi kan bidra med til flyktningene. Nestleder undersøker 
mer om dette.
- Ved forespørsel på facebook siden vår var det kun 1 person som var interessert i Kieltur. Vi 
legger ut forespørsel på nytt og er avhengig av minst 16 deltagere for å kunne tilby gratis 
busstur i forbindelse med en Kiel tur.
- Det blir gjennomføring av Sverige tur med buss selskapet Th.Liens.

Vedtak: Godkjenning på bruk av 25.000 kr til Sverige tur.

Sak 27/2022: Økonomi

- Saldo: 124 586, 60 kr
Kasserer informerte om kontoplan og det som har kommet inn/ut den 
siste måneden. Vi gikk også gjennom alt av økonomi siden januar i tillegg.

- Protokollføres at ny Nestleder venter på nytt bankkort.
Enighet om fortsatt drift og innkjøp i henhold til årsmøte godkjent 
budsjett og handlingsplan for 2022 i samråd med sentralt.

- Orientering om utgifter i forbindelse med det ekstraordinære årsmøte 
31.mars 2022 Det ble en større kostnad hvor leie av lokaler med kaffe/te 
kom på 6200 kr, kopiering av dokumenter antall 60 hefter kostnad 2160 kr 
og reiseregning til møtesekretær ble 328 kr. Totalt 8688 kr.



Enighet om innkjøp av printer til Kasserer, maks 3500 kr 
Vedtak: Godkjent
Enighet om innkjøp av arbeids pc ti! Sekretær, maks 9000 kr 
Vedtak: Godkjent

Sak 28/2022: Lampelandmarken 11. Juni

Leder undersøker med tidspunkt og kostnad for å stå på stand. 
Det er ikke behov for styrevedtak i denne saken da kostnad blir under 2000 kr

Sak 29/2022: Årsmøte Viken Fylke 30. april

Vedtak: Godkjent å sende 3 deiegater til Årsmøte til Viken fylke med

overnatting fra fredag til søndag. Leder, Nestleder og avgått Studieleder.

Sak 30/2022: E-sport aktivitetstilbud

Enighet om å reklamere for E-sport tilbudet: Strong4U denne uken. Vi starter opp tilbud til 
alte medlemmer i alderen 3 til over 100 år

Sak 31/2022: Uroligheter i lokallaget, hva gjør vi ?

Vi forholder oss til sentralt ved organisasjonsrådgiver i denne saken. Alle spørsmål henvises 
videre til Leder.

Sak 32/2022 Informasjon til styret
Leder gikk gjennom listen og informerte.

Eventuelt:: Forslag om å tilby brodering på lerret kurs, datakurs, bordtennis og turgruppen 
Éivelangs med og uten hund. Sekretær tar ansvar for turgruppen.
Det ble ikke tid til å gå gjennom etiske refleksjonskort denne gangen, men vi har snakket 
mye generelt om hvordan vi ivaretar de etiske retningslinjene i den situasjonen vi er i. Med 
tanke på de urolighetene som er så har vi laget ny facebookside med mulighet til å sende 
privat melding. Det ble for teknisk utfordrende å endre på den siden som var for å få til 
dette. Den gamle siden blir derfor slettet.

Møtet hevet kl.20:40

Neste styremøte blir på Mestringssenteret tirsdag 3.mai 2022 kl. 18:00

Referent:Sekretær, Liv Oline Røst



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 

TIL MENTAL HELSE KONGSBERG

Langbergsgate 2. kl.18:00 

Onsdag 30. mars 2022 på Mestringssenteret

Tilstedefra lokallaget:Turid Gundersen, Randi Opedal, Lena Martinsson , Liv Oline Røst, Per 

Ugelstad, Leon Michael Larsen, Kamilla Kvamsdal og gjest Erik Fransson.

Forfall: Ingen

Godkjenning av innkalling og saksliste:

Vedtak: Godkjent.

Sak A: Regnskapet for 2021, hva som er gjort.

Vi har gått gjennom aiie dokumentene frem og ti i ba ke med revisorene. Vi har gjort ait vi kan 

i denne saken men kan ikke endre på fortiden.

Vedtak: Godkjent

Sak B: Gjennomgang av eventuelle innkomne saker

Det er ikke kommet noen innkomne saker pr maii eller pr post.

Vedtak: Godkjent

Eventuelt: God tid til å snakke om all uro som er i lokallaget vårt. Samt forberedelser til det 
ekstraordinære årsmøte 31/3-2022.

Det har vært en utfordrende tid for mange i styret. Flere medlemmer har tatt kontakt og det 
har vært mye uro. Diskusjon rundt dette og hvordan vi håndterer dårlig oppførsel mot oss i 

styret. Gjennomgang av sakspapirer.

Møtet hevet kl.20.00

Referent: Leder, Turid Gundersen

MENTAL HELSE
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIL MENTAL HELSE

KONGSBERG

Styremøte nr. 04/2022 på Mestringssenteret.

Langbergsgate 2. kl.18:00 

Onsdag 02. mars 2022

MENTAL HELSE

Tilstede fra lokallaget: Turid Gundersen, Randi Opedal, Lena Martinsson, Gunn-Marit 
Velikov, Per Ugelstad, Leon Michael Larsen og Kamilla Kvamsdal.

Forfall: Ingen.

Sak 15/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste:

Vedtak: Godkjent. Med endring av et saksnummer.

Sak 16/2022: Godkjenning av protokoll fra 15/2 og 22/2.

Vedtak: Godkjent.

Sak 17/2022: Post og mail inn/ut.

Leder informerte om ulike mail og videresender dette til resten av styret. 
Vi får en mail i morgen med tilbud fra gaming ansvarlig på Power 
Kongsberg.

Vedtak: Godkjenning på bruk av 60.000 kr til innkjøp av ulike E- sport 
saker til ungdomsprosjektet.

Sak 18/2022: Økonomi

- Saldo: 201 220,39 kr
Kasserer informerte om kontoplan. Det er ønske om vedtak om 
godkjenning av dette til neste styremøte.
Protokollføres at tidligere Nestleder klippet bankkortet i to etter årsmøte 
og leverte fra seg nøkler.

- Sekretær har levert inn kontornøkkel og informasjonstelefon. Enighet om 
at ny Nestleder overtar dette.

- Enighet om fortsatt drift og innkjøp i henhold til årsmøte godkjent 
budsjett og handlingsplan for 2022.
Enighet om takknemlighet for det flotte samarbeidet vi har med 
Mestringssenteret/ Kongsberg Kommune.





Sak 13/2022: Ryggsekk kjøp med logo

Vedtak: Godkjent innkjøp av 20 sekker. Utgiftsposten blir under 
annonsering/reklame.

Sak 19/2022: Lokallagssamling Viken Fylke 25-27. mars

Vedtak: Godkjent å sende 2 styremedlemmer til Lokallagssamling med 
egenandel på 500 kr pr deltager. Totalt 1000 kr.

Sak 20/2022: Kiel tur 26.april blir ikke gjennomført.

Enighet om å tilby busstur til Sverige og flere dagsturer. Målet vårt fra styret er å tilby korte 
aktiviteter uten overnatting som er lettere tilgjengelig for flere medlemmer.

Sak 21/2022: Ekstraordinært årsmøte

Torsdag 31. Mars 2022 klokken 18.00 på Mestringssenteret.

Sak 22/2022 Informasjon til styret
Leder gikk gjennom listen og informerte.

Eventuelt: Enighet om å lage nye retningslinjer som inneholder etiske retningslinjer og bruk 
av sosiale medier innad til styret.

Enighet om å tilby medlemsmøter digitalttil de som ikke har mulighet til å delta fysisk.

Enighet om å få hjelp fra organisasjonsrådgiver og sentralt om samarbeidsmøter med 

revisorer og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte.

Enighet om å kontakte banken for å slette 6 kontoer slik at vi kun har 1 driftskonto. Samt 
ordne nytt bankkort til ny Nestleder.

Protokollføres at Studieleder trekker seg med umiddelbar virkning.

Møtet hevet kl.21:00

Neste styremøte blir på Mestringssenteret tirsdag 5.april 2022 kl. 18:00

Referent: Leder, Turid Gundersen



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 

TIL MENTAL HELSE KONGSBERG

Langbergsgate 2. kl.18:00 

tirsdag 22. februar 2022 på Mestringssenteret

Tilstede fra lokallaget: Turid Gundersen, Gunn-Marit Velikov, Lena Martinsson , Per 

Ugelstad, Anne Berit Pytte og Jon Egil Grønnevik.

Forfall: Ingen

Godkjenning av innkalling og saksliste:

Vedtak: Godkjent.

Sak 1: Samkjøring av standpunkt til kjøp av revisjonstjenester.

Det er enighet i styret om å be årsmøte ta standpunkt til kjøp av statsautorisert 
revisor for 1 år, eller å velge andre revisorer.

Vedtak: Godkjent

® Protokolltilførsel at Sekretær trekkes seg med umiddelbar virkning.
Bankkortet bie levert til Nestleder. Begrunnelse er uenighet om styrevedtak 
protokoll,

Sak2: Samhandling innen styret

Det ble diskutert hva vi ønsker å legge vekt på i fremtidig arbeid. Styret står samlet ved 
beslutninger og viser samhold.

Eventuelt: Enighet om å bytte passord på mail.

Møtet hevet kl. 19:30

Neste styremøte blir på Mestringssenteret onsdag 2.mars 2022 kl. 18:00

Referent: Leder, Turid Gundersen



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 

TIL MENTAL HELSE KONGSBERG
på Mestringssenteret. 

Langbergsgate 2. kl. 16:00 til 21:00 

Onsdag 02. februar 2022

Tilstede fra lokallaget: Turid Gundersen, Gunn-Marit Velikov, Anne Berit Pytte, Lena 
Martinsson, Per Ugelstad og Jon Egil Grønnevik

Forfall:

1. ) Årsmøteforberedelser

Honorar/ møtegodtgjøring; Studieleder ønsker å beholde honorar på kr.3000,- 

Handlingsplan; Ungdomsprosjekt innlemmet i planen.

2. ) Budsjett

Diskusjon rundt budsjett, blitt enige.

3. ) Regnskap

Gjennomgang av årsregnskapet på nytt og endret feil. Underskrifter

4.) Re-godkjenning
Dokumentene bie sendt til re-godkjenning samme kveld.

Møtet hevet kl. 21:00

Referent: Jon Egil Grønnevik.

sekretær



PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIL MENTAL HELSE
KONGSBERG

Styremøte nr, 02/2022 på Mestringssenteret.

Langbergsgate 2. kl. 18:00 til 20:15 

tirsdag 1. februar 2022

Tilstede fra lokallaget: Turid Gundersen, Gunn-Marit Velikov, Anne Berit Pytte, Lena 
Martinsson og Jon Egil Grønnevik. Samt Randi Opedal

Forfall: Per Ugelstad

Sak 05/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste:

Vedtak: Godkjent med forbehold om å sette riktig saksnummer.

Ordstyrer Turid påtok seg ansvar.

Sak 06/2022: Godkjenning av protokoll:

Vedtak: Godkjent.

Sak 07/2022: Post og mail inn/ut.

• Landsleder i Mental Helse Jill Arild kommer til årsmøtet.

Vedtak: Tilbyes hotellopphold, ta s opp som egen sak på neste ordinære 
styremøte.

• Det har vært gjentakende korrespondanse med et medlem.

Sak 08/2022: Informasjon til styret.

• Økonomi; Beløp over kr.2000,- skal protokollføres og det skal fattes 
vedtak på.
Vedtak: Godkjent



På konto; kr. 227072,78 pr.Ql.02.22

• Brukerutvalg DPS/BUP: Leder har vært på representasjon.
• KMT trening: Det har vært korrespondanse med KMT,
• Årsmøteforberedelser: Leder og studieleder har vært på møte med 

revisor angående regnskap
• Brukerråd NAV: Det er under arbeid.

Eventuelt: Hvor mye er verdien på en tilårskommen pc?

Settes opp som sak til nesteordinære styremøte.

Møtet hevet kl, 20:15

Neste styremøte blir på Mestringssenteret tirsdag 15 februar 2022 kl. 18:00

Referent: Jon Egil Grønnevik.

sekretær
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MENTAL HELSE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIL MENTAL HELSE

KONGSBERG

Styremøte nr. 01/2022 på Mestringssenteret.

Langbergsgate 2. kl:17:30 til 19:24 

tirsdag 11. januar 2022

Tilstedefra lokallaget:Turid Gundersen, Gunn-Marit Velikov, Anne Berit Pytte, Lena 
Martinsson, Per Ugelstad, Line Calmeyer (leder,valgkomite) og Jon Egil Grønnevik.

Forfall: Ingen

Sak 01/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.

Ordstyrer: Turid påtok seg ansvar.

Sak 02/2022: Godkjenning av protokoll: Godkjent.

Sak 03/2021: Post og mail inn/ut.

• Organisasjonskurs, fra 21/1 - 23/1 -22, fire påmeldte som reiser.

Sak 04/2022: Informasjon til styret.

1. Medlemsantall; 273 medlemmer.
2. Økonomi; saldo kr. 191752,10

Sak 53/2021: Årsmøteforberedelser;

• Tirdag 18/1-22, kl.17:00 Årsmøteforberedende møte på Mestringssenteret

Eventuelt: Informasjon av Line Calmeyer (leder valgkomite), informerte at det er for mange 
som vil inn i lokalstyret i MHK (Mental Helse Kongsberg). Den innstilte lista kommer i skriftlig 
form til årsmøtet.
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MENTAL HELSE

Møtet hevet kl. 19:48

Neste styremøte blir på Mestringssenteret tirsdag 01 februar 2022 kl. 18:00

Referent: Jon Egil Grønnevik. 

sekretær
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