
Protokoll 14.05.19 

 

  

 

SAKSLISTE: 
 

105/19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Faste poster i innkallingen redigeres. Faste poster lyder fra neste innkalling som 

følger:  

 

 Valg av møteleder 

 Evaluering av gjeldende møte på slutten av møtet.  

 

 Vedtak: Godkjent, med kommentarer til faste poster.  

 

Saker til orientering: 
 

106/19: Kontingentandel 

 

Det er betalt ut kontingentandel til de lokallagene som har rapportert korrekt for 

2018.  

 

Saken er tatt til orientering. 

 

107/19: Fylkesårsmøtet 2020 

 

Møtet er besluttet å holdes på Steinkjer 21. mars 2020 på Steinkjer.  

 

Saken er tatt til orientering.  

 

 

Sted: Møterom NTE 3. etg Dato: 17.09.19 Klokka: 09.45 – 

15.30 

Møteleder: Anna – Elise Opheim Referent: Kristine Bjoner 

Tilstede: Veronika Kjesbu, Anders Øyan, Anna – Elise Opheim, Harald 

Marsdal Hanssen, Nils Magne B. Røsten, Aud Irene Hepsø, Beate Moksnes 

Forfall: Veronica Winther og Aina Sæther  

Ikke møtt:  

Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag 

Gjester:  



108/19: Fadderaktivitet 

 

Fadderene bes å ta initiativ og invitere seg med på arrangement/styremøter eller 

lignende for å holde en åpen dialog med sine lokallag. Det er spesielt viktig i 

forhold til at lokallagene planlegger avvikling av sine årsmøter for 2019 slik at 

de sikrer representasjon for sitt lokallag på Fylkesårsmøtet i 2020. 

 

Saken er tatt til orientering.  

 

109/19: Studieledersamling 27 – 29 september.  

 

Anders informerer fra samlingen på neste fylkesstyremøte.  

 

Fylkesstyret henstiller KUPP til å klargjøre betaling av egenandeler for kurs. I 

tillegg henstiller Fylkesstyret KUPP til å finne en påmeldingsløsning som ikke 

er i to trinn, da dette skaper unødig forvirring slik det praktiseres pr i dag.  

 

Saken er tatt til orientering. Og henstillingene til KUPP videresendes 

skriftlig fra Fylkessekretæren.  

 

110/19: Verdensdag – arrangement – tilgjengelig materiell 

 

Materiellet som er bestilt til Fylkeskontoret omdeles til de lokallagene som 

måtte ha behov og blir tatt med til de to Verdensdagsarrangement som MH 

Trøndelag er medarrangør til sammen med Steinkjer Kommune: 1. oktober – 

seniorer og mental helse og 10. oktober – Verdensdagen.  

 

Saken er tatt til orientering.  

 

111/19: Kostnader med Fylkesstyremøtet 17.09 og Valgkomiteens møter 16.09 

og 17.09 

 

Det er tilkommet kostnader ut over det ordinære for Fylkesstyremøtet, i forhold 

til at Valgkomiteen også har møter samtidig med Fylkesstyret disse dagene som 

ikke er behandlet av Fylkesstyret i forkant.  

 

Dette beløper seg til møteromsleie 16.09. kr 2500,- 

Ekstra drikke/kjeks/nøtter/frukt: 768,- 

Møteromsleie VK 17.09 (inkl kaffe/vaffel/frukt) til Valgkomiteen 5.etg ca. 500,-  

Lunch: 1404,- 

 

 Saken er tatt til orientering.  

 



Saker til behandling:  

 

112/19: Informasjonsarbeid – Gavemidler fra Ervik 

 

Giverne av gavemidlene ønsker at det skal brukes til informasjonsarbeid. Dette 

følges opp av Fylkesstyret med å i første omgang gjøres en gjennomgang av 

hvilket materiell som finnes, hvilke kontaktpunkter vi har for å drive 

informasjonsarbeid og hvordan MH Trøndelag kan jobbe for å etablere 

informasjon som er tilgjengelig på norsk, sørsamisk og engelsk slik at det kan nå 

alle som er bosatt i Trøndelag.  

 

Vedtak: Veronika og Anna – Elise gjør en innledende kartlegging og 

kommer med et forslag for behandling på neste Fylkesstyremøte. Det 

settes ned en arbeidsgruppe på Fylkesstyremøtet i Oktober.   

 

113/19: Søknad om støtte til medlemstur, Mental Helse Oppdal 

 

Fylkesstyret godkjenner den omsøkte støtten fra gavemidlene på kr 15000,- 

under forutsetning av at turen er arrangert.  

 

Vedtak: Fylkessekretæren sjekker at turen faktisk er blitt arrangert 

før utbetaling på 15000,- blir foretatt.  

 

 

114/19: Permisjonssøknad fra Aina Sæther 

 

Aina Sæther har søkt permisjon fra sitt verv som vara til Fylkesstyret med 

umiddelbar virkning og ut valgperioden.  

 

Vedtak: Søknaden innvilges.  

 

 

115/19: Endring av tidspunkt for Fylkesstyremøtet 15.10.19 

 

Kollisjon med FFO konferanse har dukket opp på oppsatt møtedato i vår 

møteplan.  

 

Vedtak: Fylkesstyremøtet flyttes til 18.10.19 kl 09 – 12 slik at de fra 

Fylkesstyret som ønsker det kan delta på FFO konferansen på Stiklestad.  

 

 

 

 



116/19: KBT – uttalelse i forbindelse med forslag om vedtektsendringer 

  

De foreslåtte endringene i KBT – stiftelsen sine vedtekter understøttes ikke fra 

Fylkesstyret i Mental Helse Trøndelag.  

  

Vedtak: Det forfattes en uttalelse fra Fylkesstyret i Mental Helse 

Trøndelag som oversendes til KBT – stiftelsen v/Karl Johan Johansen 

og til Lotteri- og Stiftelsestilsynet.  

 

117/19: Invitasjon til sluttkonferanse, tilsyn med kommunale tjenester til 

personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse.  

 

Konferansen er gratis, avvikles på Scandic Hell, Stjørdal den 5. desember.  

  

Vedtak: Deltakere fra Mental Helse Trøndelag: Anna – Elise, 

Veronika, Harald, Aud - Irene. Fylkessekretæren melder på. Mental 

Helse Trøndelag tar imot reiseregning for de som skal delta.  

 

118/19: Høring om utkast til tvangsbegrensningsloven 

 

Innholdet i saken er krevende. Både det materielle innholdet i høringsutkastet og 

vurderingene av de praktiske virkningene det vil få.  

 

Vedtak: Fylkesstyret slutter seg til rapporten.  

 

119/19: Invitasjon til kurs i regi av KUPP «rollen som brukerrepresentant»  

 

De som har interesse av å delta og ikke har kurset fra før melder dette til 

Fylkessekretæren som igjen melder på samlet til KUPP.  

 

Vedtak: Fylkessekretæren koordinerer påmeldingen slik KUPP har 

skrevet det i invitasjonen.  

 

120/19: Innkjøp av tonerkassetter til kontorprinteren og kopipapir.  

 

Det gis tilsagn til å kjøpe inn originale tonerkassetter til skriveren på kontoret, 

dette vil beløpe seg til ca 5500,- + mva. I tillegg kjøpes det nå in to esker 

kopipapir.  

  

Vedtak: Fylkessekretæren tildeles mandat til å gjøre innkjøp av 

tonerkassetter og kopipapir. 

 



121/19: FFO konferanse 15.10.19 – arbeid for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

Interesserte: Harald, Kristine Fylkessekretær, Anna – Elise, Beate.  

 

Vedtak: Fylkessekretæren melder på Harald, Anna – Elise, Beate og 

seg selv.  

 

122/19: Eventuelt  

 

MH Melhus låner materiell (rollup x 2) til sitt et av sine 

verdensdagsarrangement, dette foregår 30.9.19. Samme dag ankommer 

foredragsholderen fra MH hovedorg som skal innlede for MH på Eldres Dag på 

Steinkjer 1.10.19. Foredragsholderen vil gjerne bli hentet på flyplassen og 

materiellet som MH Melhus låner må tilbake innen den 1.10.19. 

 

Fylkessekretæren tilbyr seg å hente materiell og foredragsholder mot å kunne 

levere reiseregning.  

 

Vedtak: Fylkessekretæren gis tilgang til å levere kjøreregning for 

kjøring til Melhus 30.9.19 for å hente materiell som må være på plass 

på Steinkjer 1.10.19 og hente foredragsholder Tom Guldberg på 

Værnes 30.9 19 
 

 

Neste styremøte:  18.10.19 kl 9-12 på Skype.  

 

 

Steinkjer 17.09.19 

 

 

Med hilsen 

 

Veronika Kjesbu                                                    Kristine Bjoner 

 

Fylkesleder  Fylkessekretær

                                                               

 

 

 

 


