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Protokoll fra styremøte 11/20

Organisasjon Sentralstyret Mental Helse

Møtenummer 11/20

Dato 4. september 2020

Tidspunkt 09:00 - 17:00

Sted Oslo, Thon Hotell Opera

Behandlingsmåte Møte

Til stede

Jill Arild , Bente Holm Mejdell , Øystein Høiby , Tariq Eide (Landsleder)  (1. Nestleder)  (2. Nestleder)  (Styremedlem)
, Haakon Steen , Wenche Steenstrup , Karl Olaf Sundfør , Hanne  (Styremedlem)  (Styremedlem)  (Styremedlem)
Karine Nordstedt , Kristin Vala , Grethe Bygland (Styremedlem ansatte)  (Styremedlem ansatte)  (Varamedlem, Ikke 

, Aina Rugelsjøen , Mille Plassgård Falstadsak 102/20 og 103/20)  (Varamedlem, Ikke sak 102/20 og 103/20)  
, Linda Berg-Heggelund , Kristin Bergersen(Observatør, Ikke sak 102/20 og 103/20)  (Generalsekretær)  

, Siri Bråtane , Jørund Schwach(Kommunikasjonssjef, Sak 99/20 og 100/20)  (Spesialrådgiver)  
, Helga Skåden(Desisjonskomiteen, Ikke sak 103/20)  (Desisjonskomiteen, Ikke sak 103/20)

Forfall

Vibeke Karlsen , Stig Raymond Moe (Varamedlem)  (Varamedlem)

Sak 94/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Jill Arild ønsket velkommen. 

Styret er fulltallig og vedtaksdyktig. Styret godkjente innkalling og dagsorden. 

Karl Olaf Sundfør innvilges permisjon fra 9.55 til 10.25. Grethe Bygland trer inn i Sundførs fravær. 

Saker til eventuelt:

Sak meldt av Øystein Høiby: Status Mental Helse Buskerud.
Sak meldt av Jill Arild: sak fra fungerende leder i desisjonskomiteen.
Sak meldt av Jill Arild: sak fra fungerende leder i desisjonskomiteen.

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

Sak 95/20 Protokoll fra sentralstyremøte 9/20 og 10/20 Styreprotokoll

Protokoll fra sentralstyremøte 9/20 legges frem til endelig godkjenning. Protokoll fra elektronisk 
styremøte 10/20 utgår da protokoll ikke er ferdig signert i styreplan .Protokollen godkjennes endelig på 
oktobermøtet.

Vedtak
Protokoll fra styremøte 9/20 er elektronisk godkjent, protokoll fra sentralstyremøte 10/20 godkjennes 
elektronisk og på møtet i oktober. 

Sak 96/20 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Det foreligger ingen saker til oppfølging på dette styremøte.

Vedtak
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Styret tok saken til orientering.

Sak 97/20 Leder- og landsmøte, videre sentralstyremøter Orientering

Siden Norge ble rammet av pandemi 12. mars har det vært flere endringer fra myndighetene som 
omhandler avholdelse og gjennomføring av arrangementer.

Mental Helse skal etter planen gjennomføre ledermøte i slutten av september og landsmøte i november. 
Begge arrangementene er med under 200 deltakere, og ligger innenfor kravet til myndighetene. 
Endringer fra myndighetene kan komme med kort varsel, det betyr at det opprinnelig arrangementet kan 
bli endret raskt.

:Administrasjonens forslag

Holde antall deltakere til et minimum, det samme gjelder lengde på arrangementet. 
Det bør unngås å invitere eksterne innledere/deltakere/gjester.
Gruppearbeid bør unngås så langt som mulig.
Stands utgår.
Kun saker som skal vedtas behandles på møtene, orienteringer kan gjennomføres pr. elektronisk.
Alternative elektroniske møteformer sjekkes ut, dette gjelder både leder- og landsmøte.
Lederopplæring for nye fylkesledere utsettes.
Fylkeslagene oppfordres til ikke å sende observatører.

 

AU behandlet saken og gjorde følgende vedtak:

"AU støtter administrasjonens forslag om å videreføre AU- og sentralstyremøter via Teams, med unntak 
av septembermøte .

AU støtter administrasjonens forslag på tiltak for å gjennomføre leder- og landsmøte på en trygg og 
hensiktsmessig måte. Tiltakene er utarbeidet for å ivareta tillitsvalgtes helse, og minimere faren 
for smittespredning. Administrasjon sender ut en henvendelse til fylkeslagene om å begrense 
observatører på landsmøte hvis mulig.

Saken legges frem for sentralstyret til orientering"

 

Sentralstyremøter:

Administrasjon oppfordrer til at sentralstyremøter videre gjennomføres på teams høsten 2020 pga. 
smittesituasjonen i landet generelt,og Oslo/Viken spesielt. 

AU-møter gjennomføres på teams.
Sentralstyremøter videreføres på teams, med unntak ved helt spesielle situasjoner/saker som 
krever fysisk møte.

Innspill fra styret: 

Oppfordrer til å se på mulighet for digitalisering av opplæring av nye fylkesledere.
Sentralstyret diskuterte hvorvidt sentralstyremøtene skal være fysiske eller på Teams frem til 
årsskifte. Sentralstyret mener at den enkelte må vurdere selv hvorvidt man kan delta fysisk eller på 
teams. En kombinasjon av fysisk møte og teams-møte i samme møte kan by på tekniske 
utfordringer og man må da ha takhøyde for de utfordringene dette kan medføre. De som eventuelt 
deltar på teams har et ekstra ansvar for å sette seg godt inn i møtet. 

Vedtak
Sentralstyret vedtok med en stemmes overvekt at møtet i oktober blir et fysisk møte. Styret tok saken 
forøvrig til orientering.
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Sak 98/20 Forslag på agenda til Ledermøte Beslutning

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til agenda for ledermøte i september.

Agenda er utarbeidet på bakgrunn av landsmøteforberedelser og dagens smittevernsituasjon.

Møtet er nedkortet med en dag.
Hovedsaker på ledermøtet blir politisk kampsak 2021 og innstilling til samfunnspolitisk program og 
strategi for perioden 2020-2022.
Gruppearbeid utgår.

 

Vedtak
Styret støtter AUs forslag på agenda til ledermøte i september, med de endringene som fremkom. 

Sak 99/20 Politisk kampsak 2021 Beslutning

Hvert år velger Mental Helse ut et tema for året, som skal være kjernen i organisasjonens politiske 
aktiviteter. Temaet som velges blir også tema for Mental Helses årlige konferanse i mars måned. 
Konferanse 2021 skal etter planen avholdes 04. mars  på Gamle Logen.

Pandemien og de landsdekkende og lokale smitteverntiltakene gjør at Mental Helse kan spille en politisk 
rolle i å belyse konsekvensene for folks psykiske helse generelt og for psykisk helsevern spesielt. Mental 
Helse har her muligheten til å sette dagsorden både på riksplan og lokalt.

Variasjonene er store og selv i kommuner med lave smittetall er det satt i verk inngripende tiltak som får 
store konsekvenser. Sannsynligheten for at vi må leve med smitteverntiltak i lang tid fremover er stor, 
derfor foreslår administrasjonen at temaet for 2021 handler om dette og kan samles under overskriften 
«Psyk hverdag».

Vedtak
Styret støtter administrasjonens forslag til politisk tema for 2021 med overskriften "Psyk hverdag". 
Administrasjonen tar med seg innspillene fra sentralstyret i det videre arbeidet. Karl Olaf Sundfør og 
Haakon Steen oppnevnes som representanter til arbeidsgruppa for Mental Helse-konferansen 2021.

Sak 100/20 Deltakelse Verdensdagen Beslutning

Verdensdagen får hvert år henvendelser fra mange eksterne om å stille med foredragsholdere. Det 
innebærer at Mental Helse trenger en sentral «pool» av aktuelle foredragsholdere for å møte behovet. 
Administrasjonen mener det er viktig at sentrale tillitsvalgte stiller seg til disposisjon for Verdensdagen 
slik at koblingen mellom Mental Helse og Verdensdagen blir tydeligere. Spesielt viktig er det at 
sentralstyremedlemmer og fylkesledere tar et aktivt eierskap til Verdensdagen gjennom slik deltakelse. 
Administrasjonen oppfordrer alle til å registrere seg.

I tillegg bør MH i år markere seg politisk på Verdensdagen med tanke på situasjonen vi står i med 
pandemi, smittevernstiltak, økende arbeidsledighet og forverret tilbud for psykisk helse. Administrasjonen 
foreslår at MH samler flere organisasjoner bak en kravliste som overleveres statsminister/helseminister 
på dagen.

 

Vedtak
Sentralstyret stiller seg positive til deltakelse på Verdensdagen og ber administrasjonen sende ut et 
skjema hvor sentrale tillitsvalgte kan registrere seg med hva slags temaer man kunne tenke seg å stille 
på og med kontaktinfo / tilgjengelighet.

Sentralstyret ber administrasjonen utarbeide og jobbe for å samle organisasjoner om en kravliste om 
psykisk helse som skal overleveres statsminister / helseminister på Verdensdagen 10. oktober.

Administrasjonen tar med seg innspillene fra sentralstyret i det videre arbeidet. 
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Sak 101/20 Orientering KUPP Orientering

Leder for KUPP, Wenche Steenstrup orienterte muntlig. KUPP har opprettholdt aktiviteten under 
pandemien, men har blitt nødt til åutsette noen av de sentrale kursene. Aktivteten i fylkesalgene ser ut til 
å ta seg opp nå i høst. Flere kurs er planlagt og bestilt. 

KUPP får veldig gode tilbakemeldinger fra fylkeslagene på kurslederne i konflikthåndteringskurset. 

Når det gjelder utvikling av kurs i rekruttering og ivaretagelse av frivillige, så har KUPP kommet frem til at 
den eksisterende kursporteføljen til Mental Helse ivaretar dette allerede, så det utvikles ikke et eget kurs i 
dette. 

KUPP har evaluert retningslinjer for studiearbeid.

Leder for KUPP minner om at det er mulig for sentralstyremedlemmene å melde seg på kursene som 
arrangeres, både i fylkene og de sentrale kursene.

Vedtak
Styret tar saken til orientering. 

Sak 102/20 B-sak 1 Beslutning

Vedtak
Egen B-protokoll foreligger

Sak 103/20 B-sak 2 Beslutning

Vedtak
Egen B-protokoll foreligger

Sak 104/20 Eventuelt Eventuelt

 1. Sak meldt av Øystein Høiby:
Status Mental Helse Buskerud: Arbeidsgruppa som sentralstyret har oppnevnt har hatt en del dialog med 
fylkene i Viken, og man tar sikte på å få til en sammenslåing innen 1. desember. Utfordringen er 
representanter til ledermøtet og delagater til landsmøtet. Arbeidsgruppa finner det ikke formålstjenlig å 
nedsette et styre med styreperiode på 3 måneder for å få valgt delegater til disse møtene, men da får 
man en utfordring i forhold til vedtektene.

Konsekvensene er at Buskerud fratas representasjon på ledermøtet og landsmøtet.
Et forslag er å sende ut sakspapirer til lokallagene i forkant av ledermøtet slik at de  gis mulighet til å 
komme med innspill. 

Sentralstyret støtter at Øystein Høiby sender en henvendelse til desisjonskomiteen og ber om en 
fortolkning av om dette er en løsning som kan aksepteres.

 

 2. Sak meldt av Jill Arild: 
Det har kommet en forespørsel fra desisjonskomiteen angående AMUs årsrapport for 2019 (godkjent i 
AMU). Den skal tas til orientering av sentralstyret. Årsrapporten ble delt ut på møtet, og sentralstyret ble 
gitt tid til å lese gjennom rapporten.

 Vedtak:
Sentralstyret tar AMUs Årsrapport for 2019 til orientering.

 

 3. Sak meldt av Jill Arild:
Følgende mail ble sendt fra Geirr Abelsen, desisjonskomiteen til sentralstyret 02.09.2020:
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Hei!

Desisjonskomitéen har vært klar på at B-saker som omhandler forføyninger etter § 8 i vedtektene er noe 
vi ikke ønsker å delta på da vi kan bli ankeinstans i disse sakene.

Når det gjelder B-saker som ikke omhandler § 8 vurderer Desisjonskomitéen at vi skal kunne være til 
stede på møtene under behandling av disse sakene i organisasjonens styrende organer.

Vi viser her til retningslinjer for desisjonskomitéens arbeid punkt 8:

"Desisjonskomitéen kan ikke utelukkes fra møter i noen av organisasjonens styrende organer eller 
utvalg. Dette gjelder også lokal- og fylkeslag. Desisjonskomitéen kan stille med alle eller et utvalg av 
komitéens medlemmer i møter».

Desisjonskomitéen vil med dette informere om at vi heretter kommer til å være til stede med alle eller et 
utvalg av komitéens medlemmer under Sentralstyrets behandling av B-saker som ikke omhandler 
vedtektenes § 8.

På vegne av Desisjonskomitéen

 Geirr Abelsen

Innspill fra sentralstyret:

B-saker er saker man ønsker unntatt offentlighet. Styret har tidligere hatt diskusjoner rundt dette 
temaet, og det er sånn at i saker unntatt offentlighet har vi vært enige i at det kun er de som har 
stemmerett som skal delta i behandlingen av saken. Saker kan unntas offentligheten dersom det 
er personvernhensyn som må tas, eller dersom det er virksomhetssensitiv informasjon som skal 
behandles.

 

Desisjonskomiteen har gjort en riktig vurdering når de mener at de skal være til stede på B-saker 
som ikke er § 8 saker. Som vårt øverste organ som skal etterse organisasjonens drift så må de 
kunne være til stede på B-saker som ikke er forføyningssaker. 

 

Dette åpner en større diskusjon om hvem som skal være med på hvilke saker. Dersom 
desisjonskomiteen skal være til stede under behandling av enkelte B-saker, hva da med 
varamedlemmer og andre som ikke har stemmerett.

 

Forskjellen på desisjonskomiteen og varamedlemmer er at desisjonskomiteen har i 
retningslinjene sine at de har rett til å være til stede i alle møter. Det har ikke varaene. 

 

Saken har kommet opp på vårt bord uten at den har vært saksforberedt, og vi kan ikke gjøre noe 
vedtak i saken nå. 

 

Vi må gjøre undersøkelser og innhente de vurderinger som er som er nødvendig for å kunne fatte 
et endelig vedtak. Det er en forutsetning at saken blir godt nok opplyst før vedtak fattes. 

 Vedtak: 
Saken oversendes AU for undersøkelse og forberedelse. Saken legges frem for sentralstyret i 
oktobermøtet. Desisjonskomiteen er med på behandling av av B-saken som ikke er forføyningssak i 
dagenes møte. 
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Sak 105/20 Evaluering av møtet Diskusjon

Styremedlemmene var fornøyd med møtet, saksforberedelser og møteledelse. Krevende møte, men med 
gode diskusjoner og stor takhøyde. Thon Hotel Opera fungerer god som møtelokale når man skal ha 
fysiske møter. 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sted:

Dato:
   

Jill Arild
Landsleder
 

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
 

Øystein Høiby
2. Nestleder
 

   

Tariq Eide
Styremedlem
 

Haakon Steen
Styremedlem
 

Wenche Steenstrup
Styremedlem
 

  

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem
 

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte
 

Kristin Vala
Styremedlem ansatte
 

participantid:234133

Signert 09.09.20 av Arild, Jill 
med BankID.

participantid:234131

Signert 09.09.20 av Mejdell, 
Bente Holm med BankID.

participantid:234136

Signert 17.09.20 av Høiby, 
Øystein Indsetviken med 
BankID.

participantid:234132

Signert 17.09.20 av Eide, Tariq 
Javaid Khan med BankID.

participantid:234135

Signert 11.09.20 av Steen, 
Haakon med BankID.

participantid:234134

Signert 11.09.20 av 
Steenstrup, Wenche med 
BankID.

participantid:234138

Signert 14.09.20 av Sundfør, 
Karl Olaf med BankID.

participantid:234137

Signert 10.09.20 av Nordstedt, 
Hanne Karine med BankID.

participantid:234139

Signert 10.09.20 av Vala, 
Kristin med BankID.
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