
Protokoll fra styremøte 6/20

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 6/20

Fra 16. april 2020 17:00

Til 23. april 2020 17:00

Sted elektronisk møte

Behandlingsmåte Elektronisk møte

Til stede

Bente Holm Mejdell , Øystein Høiby , Tariq Eide , Håkon Steen (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  (Styremedlem)  
, Wenche Steenstrup , Karl Olaf Sundfør , Hanne Karine Nordstedt(Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem)  

, Kristin Vala , Grethe Bygland , Aina Rugelsjøen(Styremedlem ansatte)  (Styremedlem ansatte)  (Varamedlem)  
(Varamedlem)

Forfall

Jill Arild (Landsleder, Meldt forfall)

Sak 43/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere - fortegnelse eller frafall meldes 
via styreplan eller mail til generalsekretær.
Godkjenning av innkalling og dagsorden- innkalling og dagsorden ble gjort tilgjengelig via 
styreplan og mail 16.04.20. 
Møtet strekker seg fra 16.-23.04. kl. 17.00

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 44/20 Protokoll fra sentralstyremøte 5/20 Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak
Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 45/20 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger ingen tiltak til forfall.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 46/20 Status stab Orientering

Sykefravær:

 Oslo:

ingen sykemeldte.



Side  av 2 5Protokoll fra styremøte 6/20

Skien:

2,0 100% sykemeldt

 

Kontronasituasjonen:

Administrasjon (Oslo) driftes i all hovedsak fra hjemmekontor. Det gjennomføres faste møter i de ulike 
avdelingene, ukentlig personalmøte for alle ansatte i Oslo, og ukentlig ledermøte. På denne måten sikrer 
vi fortsatt god og stabil drift, og har oversikt over de ulke ansvarsområdene. Generalsekretær sender 
hver morgen ut informasjonsmail med aktuell informasjon og oppdateringer. Pr. i dag er det full aktivitet i 
alle avdelingene, og det er oppgaver nok til å opprettholde full bemanning.

Svartjenestene (Skien)- chatten og sidetmedord driftes fra hjemmekontor, mens hjelptelefonen og 
foreldresupport fortsatt er i Telemarksgata. Hjelpetelefonen har opplevd en stor pågang i etter 
koronakrisen var et faktum.  Svarprosenten er i gjennomsnitt på 50 %. 

 

Nyansatt:

Adrian Pracon går inn som politisk rådgiver i 100% stilling fra 1/4 -20.

 

Stiftelsen DAM:

Mental Helse fikk støtte til en av sine prosjektsøknader tilknyttet DAM-stiftelsens Corona-utlysing, støtten 
var kroner 200 000. Midlene skal gå til å digitalisere et eksisterende tilbud/tiltak.

 

Nyhetsbrev:

Det er sendt ut ukentlige nyhetsbrev til fylkes- og lokallag med tips og råd til lagene, og med oppdatering 
fra administrasjon og Hjelptelefonen.

 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 47/20 Evaluering av Mental Helse konferansen i mars Orientering

Mental Helse-konferansen 2020 – Strong not Silent ble avholdt 5. mars på Gamle Logen. Selve 
konferansen gikk etter planen, og planlegging av innhold ble gjort som tidligere i en arbeidsgruppe 
bestående av tillitsvalgte og ansatte. Møtene og korrespondanse foregikk i all hovedsak på skype og pr 
mail.

Temaet selvmordsforebygging med et spesielt fokus på menn ble ekstremt aktuelt, mer aktuelt enn vi 
noensinne kunne forutse, og det viste seg også antagelig i påmeldingene. Vi hadde 420 påmeldte 2 til 3 
uker før konferansen og da lukket vi påmeldingen. Gamle Logen har en kapasitet på 380 deltagere. Pga 
Koronasituasjonen ble det en del frafall. Hvor mange som ikke kom har vi ikke oversikt over.

 

Lansering av kampanjen Strong not Silent med tilhørende film ble også høyaktuell, og inntrykket er at 
den fikk en del oppmerksomhet på SoMe  og i media den uken vi hadde fokus på den. Pga 
koronasituasjonen ble ikke trykket opprettholdt ut kampanjeperioden som i utgangspunktet var satt til 5. 
april. Vårt fokus på denne kampanjen opphørte i all hovedsak 13. mars.
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Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 48/20 Evaluering av ledermøte Orientering

Det ble sendt ut questback til deltakerne på ledermøte.

18 stykker har svart på undersøkelse.

 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 49/20 Utvalgsarbeid, status pr. 01.04.20 Orientering

Vedtektsutvalget:

Vedtektsutvalget er i rute med sitt arbeid. Det er avholdt ett fysisk helgemøte og to heldagsmøter på 
Teams. Utvalget er i all hovedsak ferdig med gjennomgang av vedtektene og jobber nå med 
retningslinjene. Forslag til vedtektsendringer med tilhørende retningslinjer vil bli sendt ut på høring i 
organisasjonen i mai med høringsfrist ca 20. august. 

 

Samfunnspolitisk utvalg:

Første møte på teams avholdt 16.4. Det er bestemt at programmet og strategien sendes ut til fylkes- og 
lokallag med første svarfrist 15. mai hvor vi ber om innspill til endringer.

Det er satt opp nytt møte onsdag 29. april. Det er allerede kommet gode innspill fra utvalget; bl.a. i 
forhold til fokus på selvmordsforebyggende tiltak, pakkeforløp og tvang/samtykkekompetanse.

Utvalget er dermed godt i gang, og ser for seg – etter interne møter + innspill å sende ut nytt forslag til 
endelig høring.

 

Fylkessammenslåingsutvalget (FSU):

Det har vært avholdt tre møter, og det skal avholdes et siste møte onsdag 22. april på Teams. Her skal 
innspillene fra ledermøte diskuteres, og høringsrunden i organisasjonen skal forberedes. Utvalgets 
forslag skal sendes ut på høring i løpet av mai måned, og utvalget er i rute med arbeidet.

 

Rettighetsuvalget:

Utvalget har tidligere svart ut høring om endringer i helsepersonelloven. Vi har fulgt forslagene til 
lovendringer for tvang, og vært tilgjengelig under organisasjonens arbeid med høringssvar på dette. 
Utover spørsmålet fra fylkesleder i Møre- og Romsdal på ledermøtet i mars, har det ikke kommet noen 
henvendelser til rettighetsutvalget. Dersom det er noe sentralstyret ønsker at rettighetsutvalget skal 
vurdere eller komme med anbefalinger på opp mot landsmøtet, er vi en ressurs sentralstyret kan benytte 
seg av.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 50/20 Orientering fra KUPP Orientering
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Sentralt «Organisasjonskurs» 13. – 15. mars, med 30 påmeldte og 19 som fikk plass, ble avlyst / 
utsatt på ubestemt tid.
Det var planlagt 3 kurs i «Konflikthåndtering» i fylkeslagene i mars, men kun MH Akershus fikk 
gjennomført kurset første helgen i mars.  Det var veldig god evaluering av kurset og stor fornøyde 
deltaker og kursledere (psykologistudentene).  Samarbeidet med studentene fungerer bra.

De to øvrige kursene er utsatt på ubestemt tid.

Ett fylkeslag har bestilt kurset i september.

I forbindelse med de sentrale kursene har flere fylker hatt mange påmeldte og på den bakgrunn 
har KUPP / u.t presset på for å få fylkene til å arrangere kurs for sine tillitsvalgte, både 
«Organisasjonskurs» og «Rollen som brukerrepresentant».
Fylkeslag bestiller «Organisasjonskurs» som etter planen blir avviklet etter medio august.
Det er sendt Nyhetsbrev 1/20 til hele organisasjonen
Informasjon til studieledere og fylkeslag ang kurset «Konflikthåndtering» og økonomiske 
retningslinjer.
Videresendt informasjon fra FUNKIS i forbindelse med endringer og nettbaserte kurs i 
«Koronatiden».
KUPP har møte på Teams torsdag 23. april. Planlegging av studieledersamling, plan for 
gjennomføring av sentralt kurs og kursene i fylkene er på sakslista.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 51/20 Utbetaling av medlemskontingent Orientering

Denne rutinen kommer til anvendelse ved utbetaling av medlemskontingent til fylkes- og lokallag. 
Hensikten med rutinen er å ivareta at medlemskontingenten blir utbetalt i henhold til Mental Helses 
vedtekter og administrative bestemmelser.

Vedtak
Styret tok saken til orientering

Sted:

Dato:

   

participantid:253121 participantid:253126 participantid:253122
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Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Øystein Høiby
2. Nestleder
 

Tariq Eide
Styremedlem
 

   

Håkon Steen
Styremedlem
 

Wenche Steenstrup
Styremedlem
 

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

  

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte
 

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

Grethe Bygland
Varamedlem
 

Signert 24.04.20 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

Signert 28.04.20 av Høiby, 
Øystein Indsetviken med 
BankID.

Signert 24.04.20 av Eide, Tariq 
Javaid Khan med BankID.

participantid:253125

Signert 24.04.20 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:253124

Signert 24.04.20 av 
Steenstrup, Wenche med 
BankID.

participantid:253128

Signert 26.04.20 av Sundfør, 
Karl Olaf med BankID.

participantid:253127

Signert 24.04.20 av Nordstedt, 
Hanne Karine med BankID.

participantid:253129

Signert 28.04.20 av Vala, 
Kristin med BankID.

participantid:253248

Signert 24.04.20 av Bygland, 
Grethe med BankID.
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