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Protokoll styremøte 14.04.2021 Kl. 10.00 – 14.00 . 
Microsoft Teams. 
 
Til stede:       Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes, Oddrun Beyer 

Holm  

Forfall:          Nils-Inge Holm og Charlotte Andreassen. 

Fra adm.:      Sølvi Hagen og Åshild Sivertsen. 

 

 

Sak 32/21 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 32.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjennes. 

  32.2 Godkjenning av protokoll fra 17.03. og 24.03.2021. 

 Vedtak: Protokollene godkjennes. 

  

Sak 33/21 Ny strategi for organisasjonen – forslag på kandidater til utvalg.  

 Strategi 2020-2022 for Mental Helse fastsetter at det skal utarbeides en ny strategi 

for organisasjonen. Bakgrunnen for dette er trender i samfunnet når det gjelder 

deltakelse og aktivitet i frivilligheten. Prosessen skal involvere alle ledd i 

organisasjonen og munne ut i en ny strategi som vedtas på landsmøtet i 2022. 

Sentralstyret har ansvaret for hvordan arbeidet skal organiseres, og utvalget skal 

starte sitt arbeid innen første halvår 2021. 

 

En fra sentralstyret vil lede utvalget. 

 

På årets første ledermøte var dette tema med gruppearbeid der resultatene vil bli 

oversendt utvalget. I strategi 2020 – 2022, s. 15 står det mer om saken. Referatet fra 

ledermøtet ligger på nettsiden https://mentalhelse.no/om-

oss/dokumementsenter/ledermote/2021 

 

Lokal- og fylkeslagene kan spille inn forslag til kandidater.   

 Vedtak: Styret foreslår Per Gimnes.   

  

Sak 34/21 Møte med Helseinovasjonssenteret – datoer for møte. 

 Bakgrunnen er sak 26/21. En har mottatt følgende svar fra direktør Geir Dagfinn 

Sylte:  

 

«Litt frem i tid er det fremdeles en del ledig i kalenderen, men erfaringsmessig så 

fylles den fort opp så fint om vi kunne få satt opp en avtale før medio april. 

Følgende datoer og klokkeslett er p.t. ledig for et møte: 
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4. mai mellom 11 -12 eller 13 – 14, 6. mai mellom 9 – 10, 10 – 11 eller 14 – 15,  

10. mai mellom 14 – 15, 11. mai mellom 13 – 14, 20. mai alle tidspunkt mellom  

09 – 15 og 27. mai alle tidspunkt mellom 09 – 15.» 

Vedtak: Irene Sundholm og Nils-Inge Holm enes om et tidspunkt og melder fra om det til 

fylkeskontoret. 

  

Sak 35/21 Regnskap 2020 – Godkjenning. 

 Under sak 5/21 ble regnskapet lagt frem for styret. Revisor har revidert regnskapet. 

Når revisor får årsmeldingen, vil en motta revisjonsberetning. En legger opp til at 

styret signerer regnskapet elektronisk. 

Vedtak: Styret tilrår at årsmøtet godkjenner regnskapet. 

  

Sak 36/21 Gjennomføring av årsmøtet. 

 36.1 Forretningsorden. 

Forretningsorden gjennomgås og vurderes for eventuelle endringer. 

Vedtak: Styret godkjenner fremlagt forretningsorden. 

 36.2 Skjema for forslag til vedtak.  

Nåværende skjema gjennomgås og vurderes for eventuelle endringer.  

Vedtak: Styret anbefaler å bruke vedlagte skjema. 

 36.3 Forslag til valg av møteleder og sekretær.  

AU har forespurt Sølvi Hagen og Åshild Sivertsen om å ta på seg oppgavene.  

De stiller seg til disposisjon. 

Vedtak: Styret innstiller Sølvi Hagen som møteleder med Åshild Sivertsen som sekretær. 

 36.4 Forslag til valg av protokollunderskrivere. 

Det skal velges to protokollunderskrivere. 

Vedtak: Styret innstiller Solveig Jacobsen og Terje Gravem Storholt som 

protokollunderskrivere. 

 36.5 Fordeling av oppgaver.  

Styret diskuterer fordeling av oppgaver på årsmøtet.  

Budsjett og regnskap ligger ved. 

Vedtak: Styret hadde en gjennomgang av oppgavene og fordelte dem mellom seg. 

Møteleder får et notat over arbeidsfordelingen. 

  

Sak  37/21 Referat- og orienteringssaker. 

 

37.1 Velferdsmidler 2021. 

En har mottatt melding om velferdsmidler gjennom fylket.  

 

37.2 Kurs i digitale plattformer. 

To lokallag, Molde og Stordal, har meldt sin interesse for desentralisert kurs i 

teams. Grunnet nåværende smittevernregler vil en komme tilbake til 

gjennomføringen senere. 

 37.3 Nyhetsbrev 03-2021 fra generalsekretæren. 

 

37.4 Prosjektet YAM. 

I uke 15 vil fire instruktører besøke Atlanten og Nordlandet ungdomskoler. De vil 

gjennomføre første runde av YAM. 
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37.5 Årsmøtet i Funkis Møre og Romsdal 

er utsatt til 5.juni og blir holdt kl. 12.00 i Gildehallen på Romsdalsmuseet. 

 

37.6 Innkomne brev jfr. postliste mars 2021. 

Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

Sak  38/21 Budsjettrevisjon 2021 og budsjett 2022 – Ny behandling. 

 Styret vurderte sitt forslag i sak 22/21 og gjorde følgende endringer: 

Posterte beløp på regionsamarbeidet i budsjettet 2022 og revidert budsjett 2021 tas 

ut. Budsjettert beløp på YAM, kr 25.000, overføres til lokallagstiltak 2022 som 

økes til kr 127.000.  

Det opprettes en ny post: Tas av egenkapitalen – satsning på YAM, kr 200.000. 

Vedtak: Styret innarbeidet endringene i forslaget som legges fram for årsmøtet. 

  

Sak 39/21 Ekstrasak – Gjennomføring av årsmøte 8.mai. 

 Styret diskuterte alternativ gjennomføring i møtet onsdag. Påfølgende torsdag 

hadde styret igjen møte. Det ble informerte om noen avklaringer. Styret besluttet å 

gjennomføre årsmøtet fysisk da det er mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak.  

Vedtak: Tatt til etterretning.  

 

 

Mental Helse Møre og Romsdal  

Onsdag 14. april 2021                                                       

 
 

                                                                                                                           

 

  Leder/Studieleder Anna Margrethe Drægebø Moe                          Nestleder Irene Sundholm   

 

 

 

 

  Styremedlem Per Gimnes                                                          Styremedlem Oddrun Beyer Holm   

 

 

 

 

Fylkessekretær Åshild Sivertsen 
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