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Protokoll styremøte 26.06.2019 Kl.10.00 – 13.15. 
Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde 
 
 
Til stede:        Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes, 

Oddrun Beyer Holm og Arild Kvamme. 

Forfall:           Maria Mindestrømmen. 

 

 

 Sak 59/19 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 59.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjent. 

  59.2 Godkjenning av protokoll fra 29.05.2019. 

 Vedtak: Protokollen godkjent. 

  

Sak 60/19 Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen. 

 Mental Helse skal denne perioden ha spesielt fokus på redusert og riktig bruk av 

tvang innen psykisk helse.   

a) Seminaret Samhandling om riktig og redusert bruk av tvang holdes i Pinsekirken 

sitt kurs – og konferansesenter på Moa 22. oktober. Høgskulen i Molde er arrangør. 

Fylkeslaget vil oppfordre omkringliggende lokallag om å møte. Medlemmer i 

fylkesstyret bør også møte.  

b) Fylkesstyret inviterer leder i kontrollkommisjonen i Romsdal/Nordmøre til 

styremøte, fortrinnsvis i september. Vår vararepresentant i kontrollkommisjonen vil 

også bli invitert. I møtet ønsker en å få informasjon om kommisjonen sitt arbeid og 

utviklinga i bruken av tvang.    

c) Det treårige medisinfrie tilbudet ved Vegsund DPS går mot slutten. Vi bør 

vurdere om en skal invitere noen derfra til å orientere om prosjektet i et styremøte. 

En ønsker å få vite resultatet av prosjektet og hvordan det vil bli anvendt. 

Vedtak: a) Lokallagene oppfordres til å delta på seminaret. Fylkesstyrets medlemmer deltar 

og får dekket reisen etter rimeligste reisemåte. 

b) Leder og vararepresentant i kontrollkommisjonen inviteres til møte i fylkesstyret. 

c) Det inviteres representanter fra prosjektet til møte i fylkesstyret. 

  

Sak  61/19 Tildeling av velferdsmidler. 

 20. mai ble det sendt informasjon om ordningen til lokallagene med søknadsfrist 14. 

juni. En har mottatt søknader fra MH Giske (lokallagstreffet 1. juni), MH Sykkylven 

(Inviterer: Stranda, Skodje/Ørskog og Ålesund 4. juli), MH Stordal (Inviterer: 

Stranda, Sykkylven og Rauma august/september) og MH Molde (Inviterer: Alle 

lokallagene i september). 

Det årlige lokallagstreffet har høyest prioritet, og søknaden bør imøtekommes fullt 
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ut med kr 150 pr deltaker som var kostnaden. De andre søkerne får inntil kr 90 pr 

deltaker. 

Hvis midlene ikke blir brukt som omsøkt, foretas ny tildeling av restmidler i 

oktober.  

Vedtak: Mental Helse Giske får kr 150 pr deltaker på lokallagstreffet. Lokallagene i 

Sykkylven, Stordal og Molde får inntil kr 90 pr deltaker.        

   

Sak  62/19 Referat- og orienteringssaker.  

 62.1 Revitalisering av lokallaget i Surnadal 

Det skal holdes stiftelsesmøte 27. juni på Sommerrotunet i Surnadal.  

Anna Margrethe Drægebø Moe orienterte om saka. 

 

62.2 Årsmøtet i FFO Møre og Romsdal  

Per Gimnes var vår delegat og refererte. (Utsatt fra forrige møte, jf. sak 57.2/19)          

 

62.3 Årsmøte i Funkis Møre og Romsdal   
Oddrun Beyer Holm var vår delegat og refererte. 

 

62.4 Kommunenettverkets fagdag 

Per Gimnes er vår representant i planleggingsgruppa og orienterte om arbeidet.  

 

62.5 Nyhetsbrev nr. 3 fra organisasjonsrådgiverne 

Brevet ligger ved.  

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

Mental Helse Møre og Romsdal  

 

Onsdag 26. juni 2019 

 

Neste styremøte 21. august kl.10.00. 

 

 

 

 

 

Anna Margrethe Drægebø Moe                                                   Irene Sundholm                                                                             

Fylkesleder/studieleder/referent                                                   Nestleder 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

Styremedlem                                                                                 Styremedlem 

 

 

Arild Kvamme                                                                                 

Styremedlem                                                                                      

 

 

Per Gimnes                                                                                   Oddrun Beyer Holm                                                                                                                                    


