ÅRSBERETNING FOR MENTAL HELSE VÅGAN. 2021.
Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske
helseproblemer, Pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider
for at alle kan leve et meningsfullt liv, og oppleve egenverd og mestring.
Våre verdier er likeverd, Åpenhet, respekt, og inkludering.
Styret i 2021 har bestått av :
Randi Frantzen, Bente Iversen, Birgit Jensen, Hilde K Ovesen og Astrid Pettersen
VARAMEDLEMMER: Hanne Pettersen, Jorunn Larsen
VALGKOMITE: Espen Kløften. Jorid Kolstad. Solveig Frantzen.
REVISOR: Jan Kolstad.
MØTER: Har avholdt 5 styremøter. Med 24 saker, ingen samarbeidsmøter.
VERDENSDAGEN: Ble markert med gå for åpenhet, og stand på Alti. Med loddsalg,
utdeling av brosjyrer og diverse annet.
AKTIVITETER: Hurtigruteturen som vi skulle på onsdag 22. september ble avlyst på
grunn av dårlig vær. Håper på bedre vær når vi skal på neste tur med hurtigruten.
SOMMERAVSLUTNINGTUREN: Vi overnattet på Alstad camping fra onsdag 16 juni til
torsdag 17 juni. Det var 11 påmeldte. Lunsj og omvisning på viking museet, Mental
Helse Vestvågøy var sammen med oss. Var også på hytten til de fra Vestvågøya, der
spiste vi grillmat og hadde det koselig. Alle var enige om at det hadde vært en fin og
sosial tur.
JULEBORD: Julebordet ble holdt på Thon. Det var 25 påmeldte. Veldig bra.
KAFETREFF: oppslutningen om kafetreffene var veldig bra. Det viser viktigheten av å
ha en sosial og uforpliktende møteplass. Ble enighet om å møtes hver mandag.
TURGRUPPA: Har bestått av Espen Kløften. Leif Einar Bjørklund, Lillian Lundli , Else
Næss. Har vært lite turer og aktivitet i år.
Medlemstall 35.
KURS: Bente og Randi deltok den 04.09. på samarbeidsmøte på Stokmarknes for alle
Lokallag i Lofoten og Vesterålen.
INNSAMLING/GAVER: Vi samler også inn midler (penger) Fra Lag og Foreninger i
kommunen. Som skal gå til Brukerne av Psykiatrisk Dagsenter. En del av dem er
også medlemmer i MH Vågan. Disse pengene skal gå til aktiviteter, som teater, kino,
osv. Som vanlig hadde vi en innsamlingsaksjon til brukerne på Dagsentret.

NAV Brukerstyre er nedlagt.
KOMMUNALT RÅD: Espen slutter som representant i KRFF. Jorunn som er hans vara
undersøker hvordan dette skal løses.
SAMARBEID: Vi har et godt samarbeid med våre naboer på Vestvågøya.

Referent Hilde Kate Ovesen.

