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Protokoll styremøte 20.01.2021 Kl. 10.00 – 12.25. 
Digitalt, Microsoft Teams 
 
 
Til stede:       Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes, Oddrun Beyer 

Holm. 

Forfall:           Nils – Inge Holm og Charlotte Andreassen. 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen 

 

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 1.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjennes. 

  1.2 Godkjenning av protokoll fra 18.11.2020. 

 Vedtak: Protokollen godkjennes. 

  

Sak 2/21 Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen. 

 Kurset i valgkomitearbeid som skulle holdes 9. – 10. januar måtte utsettes da det 

ble ny nedstenging av samfunnet grunnet økning i koronasmitte. Nytt tidspunkt må 

avtales med kursholderne. 

  

Fylkesstyret har tidligere vedtatt å tilby lokallag som ønsker det bistand i 

årsmøteforberedelsene. Fadderne skulle ta dette opp i sine samtaler med 

lokallagene. De skulle også avklare om lokallagene ønsker opplæring i rapportering 

av likepersonsarbeid, men smittesituasjonen vanskeliggjør å utføre arbeidet med 

fysisk tilstedeværelse (Sak 66/20). 

 

På trappene er også opplæring i bruk av digitale verktøy (Sak 49/20). 

  

I tillegg har det også vært nevnt at etter årsmøtene i lokallagene bør de tilbys kurs i 

mars i organisasjonskunnskap i fylket. Kurset må bestilles hos KUPP. 

 

Smittesituasjonen gjør planlegging litt vanskelig, og det bør diskuteres hvilke 

oppgaver som kan være realistiske å gjennomføre før fylkesårsmøtet. Det nye styret 

vil legge planer for resten av året. 

 Vedtak: Styret vurderer det som tjenlig å holde kurs i valgkomitearbeid og 

organisasjonskunnskap etter fylkesårsmøtet. 

Desentralisert opplæring i bruk av digitale verktøy blir holdt når forholdene ligger 

til rette for det. 

  

Sak 3/21 Årsmøtet 2021 – Ny dato. 
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 Årsmøtet ble fastsett til 10. april. Økningen i koronasmitten og påfølgende 

smitteverntiltak gjør at det kan bli vanskelig å holde framdrifta i forberedelsen til 

årsmøtet. Valgkomiteen må også få nødvendig tid på seg i sitt arbeid. 

Smitteverntiltakene kan også medføre at lokallagene kan få problem med å avholde 

sine årsmøte som planlagt og velge delegater. Såleis må årsmøtet utsettes til 24. 

april. Fylkesstyret bør ha møte tidlig i april, gjerne sammen med de som blir 

foreslått til møteleder og sekretær og eventuell bisitter. 

 Vedtak: Ny dato for årsmøtet blir 24. april.   

  

Sak 4/21 Årsmelding 2020 – 2021 – Oppstart. 

 Årsmøtet i fylkeslaget er fastsett til lørdag 24. april, og arbeidet med årsmeldingen 

påbegynnes. Som tidligere år blir styremedlemmene invitert til å komme med 

innspill i januarmøtet til årsmeldingen. Før revisor kan skrive revisormeldingen, må 

han få seg forelagt årsmelding signert av styret. Anna Margrethe Drægebø Moe vil 

utforme forslag til årsmelding som legges fram for styret for godkjenning i april. 

Grunnet nedstengingen av samfunnet 12. mars i fjor ble årsmøtet 2020 utsatt fra 18. 

april til 14. september. Perioden for årsmeldingen 2019 – 2020 varte til 31.05.2020, 

og neste årsmelding begynner såleis fra nevnte dato.   

Vedtak: Fylkesleder utarbeider forslag som legges frem for gjennomgang i februarmøtet. 

  

Sak 5/21 Regnskapet 2020 – Orientering. 

 Planen var å legge fram for fylkesstyret i desembermøtet regnskapet pr. 30.09.2020. 

Da det var få saker, ble møtet avlyst og regnskapet ble sendt styret og 

varamedlemmer til orientering. Regnskapet for 2020 foreligger og legges fram for 

fylkesstyret. Det blir sendt til revisor og deretter lagt fram for fylkesstyret.  

  

I framlagt regnskap er det under omløpsmidler under eiendeler opprettet to nye 

poster: 1510 Region Midt og Nord der regnskap for regionrådsmøtene vil bli ført, 

og 1511 Fordring Prosjekt YAM der gavemidlene som er øremerket prosjektet er 

ført. Det er egne regnskap for disse.  

Vedtak: Regnskapet tatt til orientering.      

  

Sak 6/21 YAM – Gjennomføring i Kristiansund. 

 De to ungdomsskolene Atlanten og Nordlandet i Kristiansund har meldt ønske om å 

delta i undervisningsprogrammet YAM. 7. januar hadde Veronica Pedersen, Per 

Gimnes og rektorene ved ungdomsskolene Teamsmøte. Målet er å gjennomføre 

YAM i alle de sju niendeklassene med til sammen 205 elever ved skolene i ukene 

14 – 17. Budsjettert kostnad er kr 95.000 som overstiger midlene (kr 65.000) som er 

avsatt til formålet. Rektorene vil undersøke muligheter for å skaffe midler gjennom 

sine kanaler og budsjett. Tidligere er det stilet brev fra fylkesstyret til 

fylkeskommunen om midler til prosjektet, og det vil bli jobbet videre for å skaffe 

flere midler. For at prosjektet kan fortsette som planlagt, bør fylkesstyret garantere 

for hele kostnaden. 

Vedtak: Styret garanterer for kostnaden på kr 95.000 for gjennomføringa av YAM i alle 

niendeklassene i Kristiansund. 
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Sak 7/21 Mental Helse Kristiansund – Reetablering. 

 Laget ble satt under administrasjon i FS-sak 22/18.  Det er nå under reetablering.  

Når gyldige stiftelsesdokument foreligger, og lokallaget er innmeldt i 

Brønnøysundregistrene, vil det få hånd om lagets midler. 

Vedtak: Saken er tatt til orientering. 

  

Sak  8/21 Evaluering av organisasjonsstruktur – Nedsetting av utvalg. 

 Til Landsmøtet 2020 var det forslag fra Mental Helse Drammen, Lier og Modum 

om å gjeninnføre landsstyre. Forslaget falt. 

Det ble på landsmøtet satt fram følgende forslag som ble vedtatt: 

Det settes ned et bredt utvalg som skal evaluere den strukturendringen med 

Landsstyre/Ledermøte, slik at vi kan ha et godt grunnlag å fatte beslutningen på. 

Hver region skal fritt velge sine deltakere i utvalget. 

Utvalget skal starte jobben innen første halvår 2021. Sentralstyret utarbeider 

forslag til mandat. Mandatet legges frem for ledermøtet til godkjenning. 

 

Arbeidsutvalget (AU) sentralt hadde saken til behandling og fattet følgende vedtak i 

sak 10/21: 

Utvalget består av 5 representanter fra fylkene hvorav en er fra region nord, en fra 

region midt, en fra region vest og to fra region sør-øst. Representantene foreslås av 

regionene og oppnevnes av Ledermøte. Landsleder leder utvalget på vegne av 

sentralstyret. 

 

I mail 06.01 fra landsleder Jill Arild står det videre at sentralstyret vil i slutten av 

januar komme med forslag til mandat som vedtas av ledermøtet i mars. Videre at 

det er ønskelig at personene har god organisasjonskunnskap og en fordeling på 

kjennskap til både «ny og gammel» organisasjonsstruktur. 

 

AU ønsker innspill på aktuelle kandidater innen 5.02.2021. Forslag sendes 

landsleder og generalsekretær. 

 

Mailen er sendt fylkene, men det er mulig for personer fra lokallagene å delta, men 

disse må være «godkjent» av fylkesstyret. 

Vedtak: Styret foreslår Anna Margrethe Drægebø Moe som kandidat. Dersom det vurderes 

som aktuelt med varamedlem, foreslåes Stig Ålgårdstad. 

  

Sak 9/21 Fadderpresentasjon 2020 – Utarbeiding. 

 Når fadderne besøker lokallagene på deres årsmøter har vi en fadderpresentasjon 

som grunnlag for felles informasjon til lokallagene om viktige mål og oppgaver det 

arbeides med i organisasjonen. Presentasjonen er et godt utgangspunkt for dialog på 

årsmøtene. Styremedlemmene kommer med innspill i møtet og Anna Margrethe 

Drægebø Moe utformer en presentasjon som sendes fadderne. Fadderpresentajonen 

kan vises «på veggen», og fadderne undersøker med sine lokallag om de har 

prosjektor. Hvis ikke, har fylkeskontoret transportabel prosjektor for slikt bruk. 

 

En minner fadderne om å ta muntlig kontakt med sine fadderlag og ha samtale med 

utgangspunkt i utarbeidde retningslinjer. Samtalen sees på som positivt for 

kontakten mellom fylkesstyret og lokallagene. 
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Vedtak: Styret kom med innspill og Anna Margrethe Drægebø Moe utformer 

presentasjonen. 

  

Sak 10/21 Ferdigmeldte kurs 2020 i fylkeslaget – Oversikt. 

 Det ble avsluttet 33 (28) kurs på til sammen 436 (358) timer og 170 (146) fullførte 

kursene. I alt er det utbetalt kr 70. 503,- (51.479) i TRT og OT. Fylkesstyret og 4 

(4) lokallag har gjennomført kursene. I parentes står tallene for 2019. 

I årsmeldinga 2020 – 2021 vil det bli innarbeidet hvilke lokallag som har 

gjennomført kurs med antall og timetall. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

Sak 11/21 FFO – Fordeling av 3-årig driftstilskudd. 

 I sak 71/20 ga fylkesstyret uttale til FFOs forslag til skisse for fordeling av 

driftstilskuddet. 

 

I brev 17.12.2020 til organisasjonene skriver FFO: 

Fordeling av 3-årig driftstilskudd. 

 

Vi viser til skisse til fordeling av 3-årig driftstilskudd. Etter at vi la saken fram for 

ledermøtet og sendte den ut til organisasjonene, kom det inn 3 svar innen fristen. 

Disse var fra Døveforbundet, Blindeforbundet og Mental Helse. 

 

Bakgrunnen for forslaget er følgende: 

Andelen til FFO Møre og Romsdal er etter forslag fra fylkeskommunen. Når det 

gjelder tilskuddet til medlemsorganisasjonene, har det vært viktig for styret å finne 

objektive kriterier. Vi ville unngå skjønn fordi vi da kunne fått et habilitetsproblem. 

Alle i styret har bakgrunn som medlem i en av medlemsorganisasjonene, og ville 

derfor måtte fratre under behandlingen på grunn av habilitet – man kjenner sin 

egen organisasjon best, og vil kunne anklages for forskjellsbehandling. Derfor 

landet vi på 3 kriterier: Grunntilskudd, antall medlemmer og kontorhold. Det er 

ikke kommet inn forslag om andre kriterier. 

 

Vi vil understreke at de nye kriteriene innføres fra neste 3-årsperiode, 2022-2024. 

For 2021 er de gamle kriteriene som gjelder. Skissen vil evalueres i løpet av høsten 

2022. Potten til driftstilskudd er selvsagt alt for liten, men den eneste måten vi kan 

påvirke dette på, er å ta kontakt med fylkespolitikere som vi måtte kjenne.  

 

Såleis blir skissen med retningslinjer for fordeling av midlene som ble behandlet i 

sak 71/20, lagt til grunn med følgende tilføying: Skissen evalueres høsten 2022.   

Vedtak: Saken tas til orientering. 

  

Sak  12/21 Referat- og orienteringssaker. 

 

12.1 Rekruttering til workshop om utvikling av modul for samarbeid med familien.  

Helsedirektoratet ønsker forslag på aktuelle personer som kan delta. Mailen som var 

mottatt i desember, ble omgående videresendt til lokallagene for videreformidling 

til aktuelle personer.  
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12.2 Nyhetsbrev 14. desember fra generalsekretæren. 

Her kunne en lese om resultatene fra Giving Tuesday, rådsmedlemmene til 

Hjelpetelefonens fagråd og våre fantastiske lokallag. Brevet ble videresendt til 

fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer omgående. 

 

12.3 Brukerrepresentanter – Midler. 

I sak 70/20 ble det bestemt å søke midler fra Mental Helse til rekruttering og 

opplæring av brukerrepresentanter. 

Søknad om midler er sendt.   

 

12.4 Avlyste aktiviteter grunnet koronaen – Støtte. 

Vi måtte utsette planlagt ledermøtet og kurset i konflikthåndtering i mars grunnet 

nedstengingen av samfunnet 12. mars, og en måtte betale hotellet for kostnadene 

eksklusiv merverdiavgiften. Mental Helse sentralt har gitt kr 66.000 i støtte til 

dekning av utgiftene.  

 

12.5 Fylkesårsmøtet – Plan over frister. 

Som tidligere år er det utarbeidd framdriftsplan med oppsetting av frister for 

gjøremål fram til årsmøtet.  

 

12.6 Valgkomiteen. 

Arbeidet i valgkomiteen er i oppstartfasen, og den vil sende brev til lokallagene om 

forslag til kandidater med det første. Så snart smittesituasjonen tillater det, vil 

valgkomiteen bli innkalt til møte for informasjon. 

 

12.7 Fadderne refererte. 

Fadderne refererte fra Mental Helse Haram, Mental Helse Ålesund. 

 

12.8 Innkomne brev jfr. postliste november og desember 2020. 

Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og kan få tilsendt brevene de ønsker. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

 

Mental Helse Møre og Romsdal  

Onsdag 20. januar 2021                                                     Neste styremøte 17.februar kl.10.00. 

 
 

                                                                                                                           

 

  Leder/Studieleder Anna Margrethe Drægebø Moe                          Nestleder Irene Sundholm   

 

 

 

 

  Styremedlem Per Gimnes                                                                Styremedlem Oddrun Beyer Holm                                              

    

 

   

 

 

                                          Fylkessekretær Åshild Sivertsen 
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