
  

    
  

Saksliste   
Årsmøtet i Mental Helse Finnmark 12. juni 2021   

 

  

Sak 1:       Åpning/konstituering  

• navnefortegnelse over fremmøtte med og uten stemmerett.   

• godkjenning av innkalling og dagsorden   

• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet Forslag: Møteleder Torhild 

Ackermann og Aina Kaupang sekretær  

• fastsettelse av forretningsorden - Vedlagt  

• valg av to protokollunderskrivere   

• valg av tellekorps   

  

Sak 2:   Årsmelding for årsmøteperioden  

Innstilling: Årsmeldingen godkjennes  

Sak 3:   Revidert regnskap for 2020  

Innstilling: Regnskap 2020 og revisors rapport godkjennes. (Ikke klart). 

Sak 4:   Innsendte saker  

Ingen innsendte saker   

Sak 5:   Sammenslåing, andre vedtak etter § 22.1   

Mental Helse Troms og Finnmark   

Innstilling: Sammenslåingsavtalen og sammenslåingen etter 22.1 vedtas  

Sak 6:   Valg av representanter fra Finnmark til styret i Mental Helse Troms og 

Finnmark  

Innstilling: Valgkomiteens innstilling vedtas  
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Forretningsorden Årsmøte   

 

  

1. Møteleder leder årsmøtets saksbehandling. Møteleder har rett til å stille forslag om 

ordskiftets avslutning.  

  

2. Alle som ønsker ordet må gi tegn ved håndsopprekning. Møteleder vurderer etter 

behov dersom det skal settes taletid og begrensninger på innlegg.   

  

3. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med hvilken sak det gjelder 

og navn på forslagstilleren. Etter at det er vedtatt å sette strek, kan det ikke 

fremsettes nye forslag. Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er oppført 

på dagsorden, kan ikke behandles.  

  

4. Årsmøtet er åpent for observatører uten tale-, forslag- og stemmerett  

  

5. Mobiltelefoner skal holdes på lydløs.  

  

 



Sak 2 

ÅRSBERETNING 2020 MENTAL HELSE FINNMARK 

 

Årsmøtet 2020 ble holdt i Tana i helgen 19 – 21 juni. 

 

Fylkesstyrets mandat for årsmøteperioden 2020 – 2021 ble gitt av årsmøtet gjennom vedtak i sak om 

handlingsplan og budsjett.  

Denne årsberetning er for perioden 22.06.2020 til og med 31.12.2020. 

 

Om Mental Helse Finnmark: 

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. 

 

Mental Helse Finnmark hadde per 01.01.2020 399 medlemmer som i utgangen av året var økt til 417  

medlemmer.  

Mental Helse Finnmark hadde per 31.12.2020 aktive lokallag i Hammerfest / Kvalsund, Nordkapp, 

Båtsfjord, Porsanger, Lebesby, Kirkenes og Måsøy. 

 

Styret har etter årsmøtet 2020 bestått av: 

Leder: Torhild Ackermann fram til november 2020. Torhild ble valgt inne som styremedlem i 

sentralstyret på landsmøtet og Gøril Hvidsten tok over ledervervet.  

Nestleder: Gøril Hvidsten fram til november 2020. Ble da erstattet av Ken Roger Gjøvik.  

Kasserer: Jill Renate Mikalsen 

 Styremedlem/ studieleder: Eli Haaland  

Styremedlem: Aslaug Vestgård Frisk 

Varamedlemmer:  

Eli Søderstrøm Johansen 

Elly Johansen  

 

Valgkomite: 

Tomm – Kristian Hermo (leder) 

Knut Harald Eriksen 

Revisor: Enter Revisjon Alta 

Andre utvalg:  

Arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og kasserer.  



 

Møter  

Styret har i løpet av 2020 hatt 6 telefonmøter og ett fysiske møte i etterkant av årsmøtet i Tana i juni. 

AU har hatt 1 til 2 telefonmøter i forkant for hvert styremøte. Det har og hvert ett fysisk møte i 

forbindelse med at vi møttes til konflikthåndteringskurs i Alta i september. 

 

Styresaker i fokus 

Styret har vært synlig i deltakelse på møter ved Finnmarkssykehuset, Bikuben og FFO.  

Følgende saker har vært i fokus i 2020: 

Sammenslåing av fylkeslagene Troms og Finnmark 

Omorganisering av fylkeslagene etter nytt landsstyre i november. 

Styret har også i 2020 vært opptatt av muligheten av å etablere lokallag i kommuner som ikke har det, 

men pandemien har satt en stopper for utadrettet virksomhet.  

 

 

Styreseminar / kursing av styremedlemmer 2020 

I forbindelse med årsmøtet i Tana hadde styret et organisasjonskurs der alle i styret deltok. I 

september ble det arrangert konflikthåndteringskurs i Alta der de fleste i styret var med.  

Konflikthåndteringskurs 11-13 sept i Alta. Styret deltok sammen med medlemmer fra lokallag i 

Finnmark og Oslo. 

Fire medlemmer fra styret deltok også på landsmøtet i november der vår leder Torhild Ackermann ble 

valgt inn som styremedlem i sentralstyret.  

Torhild deltok på KUPP kurset «Rollen som brukerrepresentant i februar, og konferansen «Strong Not 

Silent» i mars.  

 

Intern representasjon i Mental Helse 

 Torhild deltok på ledermøte på Gardermoen 6-8 mars 20 

Aslaug og Torhild deltok på Årsmøtet til Bikuben 21-23 oktober. 

Ken Roger har deltatt i brukerutvalget for Nav Troms og Finnmark 

Torhild har deltatt i prosjekt med husbanken og Fylkesmannen Troms og Finnmark, bolig til alle. 

 

Lokallagsarbeid 

Styret i Mental Helse Finnmark har representanter fra følgende lokallag: Kirkenes, 

Hammerfest/Kvalsund, Porsanger og Nordkapp. 

Lokallaget i Nordkapp ble stiftet i februar 2020 og fikk i forkant god hjelp fra Gøril Hvidsten som ble 

fadder for lokallaget og var til god hjelp i oppstartfasen.  



Oppfølging av eksisterende lokallag har i 2020 vært begrenset og har for det meste bestått i å 

videresende informasjon fra Mental Helse sentralt, innbydelse til kurs og annet.  

 

Sammenslåing med Mental Helse Troms  

Arbeidet med sammenslåing av fylkeslagene er godt i gang og det har vært avholdt 2 møter i 2020. 

Som et ledd i å bli kjent og for å etablere samarbeid, inviterte Mental Helse Troms og Finnmark alle 

lokallag i begge fylker til KUPP kurset «konflikthåndtering» 11 – 13 september.  

I etterkant av møtet ble det opprettet et sammenslåingsutvalg med medlemmer fra begge styrene.  

 

Økonomi 

Mental Helse Finnmark har lyktes i å holde den oppadgående utviklingen ved like og kan se på 2020 

som et år med positiv økonomisk utvikling. 

Kommentarer til regnskapet pr 31.12.2020: 
 
Årsresultatet viser et overskudd på kr 42.084,- pr 31.12.20 
 
Sluttord 

Året 2020 ble et spesielt år på mange måter på grunn av koronapandemien. Pandemien har hatt store 

konsekvenser for mange i form av sykdom og redsel for sykdom, tap av arbeidsplasser, endring i 

økonomi og ikke minst de store sosiale konsekvensene som pandemien har forårsaket. 

Det at vi ikke har kunnet møte hverandre slik vi gjorde før, ha nærhet, gi en klem eller et håndtrykk 

har gjort at mange sliter mer psykisk en før pandemien. Det har Mental Helse merket ved økt pågang 

til hjelpetelefonene og flere henvendelser til organisasjonen.  

Som styre har det vært et spesielt år der man har måtte legge aktiviteter og møter på vent. 

Oppfølging med lokallag og rekruttering av nye lokallag krever tilstedeværelse og fysiske møter. Det 

har ikke latt seg gjøre.  

Makering av verdensdagen ble også sterkt redusert på grunn av pandemien.  

Styret i Mental Helse Finnmark gjennomgikk en organisatorisk endring ved landsmøtet i november da 

vår leder Torhild Ackermann ble valgt inn som styremedlem i sentralstyret og måtte fratre som leder i 

Mental Helse Finnmark. Gøril Hvidsten overtok ledervervet og er leder fram til årsmøtet i 2021. 

Som en konsekvens av pandemien må man finne alternative møteplasser og styret begynte ved 

slutten av året en gradvis tilnærming til Teams som møtearena for styremøter. Det krever at aller har 

en pc eller mobiltelefon med internett, men vi ser at digitale møteplattformer er kommet for å bli.  

Pandemien har vist at vi kan omstille oss hvis det er nødvendig og det kan være en nyttig lærdom med 

tanke på fremtiden til vår organisasjon. Vi kan gjøre det bese ut av enhver situasjon. Denne 

lærdommen kan vi ta med oss inn i vår egen omstillingsprosess mot et nytt fylkesstyre.  

 

Styret i Mental Helse Finnmark 

 

 

 



  

SAK 6  

Valgkomiteens helhetlige innstilling  Troms og 

Finnmark  

 

Fylkesstyret  

Fylkesleder Troms: Ole-Marius Minde Johnsen – Tromsø – 2 år  

Nestleder Finnmark: Eli Haaland – Porsanger – 1 år  

Kasserer Troms: Kuba Gleichgewicht – Tromsø/Nordkapp – 2 år  

Styremedlem Finnmark: Solbjørg Hennigsen – Mehamn – 2 år  

Styremedlem Troms: Janne Annie Bergersen – Kvæfjord – 1 år  

Styremedlem Finnmark: Torhild Ackermann – Sør-Varanger – 2 år  

Styremedlem Finnmark: Ken-Roger Gjøvik – Hammerfest – 1 år  

1. Vara Troms: Christina Wangsbro – Tromsø – 1 år  

2. Vara Finnmark: Kjell Olav Dypfest – Porsanger – 1 år  

3. Vara Troms: Stine Valjord-Hofsøy – Senja – 1 år  

  

Ledermøtet  

Fylkesleder Troms  

Nestleder Finnmark  

1.Vara. Troms 

2.Vara Finnmark  

  

Valgkomiteen   

Knut Harald Eriksen - Finnmark      Gunn-Anita Jacobsen  - Troms  

Tom-Kristian Tommen Hermo – Finnmark  Verna Lise Viken  - Troms  


