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Protokoll styremøte 23.04.2020 Kl. 09.30 – 12.20   

Digitalt via Microsoft Teams.  

  
  
Til stede:       Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Arild Kvamme,  

Per Gimnes,  Oddrun Beyer Holm og Mathilde Hofseth Skorpen.  

 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen.  

  

Sak  21/20  Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll.  

  21.1  Godkjenning av innkalling og sakliste.  

Vedtak:  

  

Innkalling med sakliste godkjennes.  

   21.2  Godkjenning av protokoll fra 20.02.2020.  

 Vedtak:  Protokollen godkjennes.  

    

Sak  22/20  

  

Julegaven/støtten fra Optimar AS – disponering.  

  Det vises til sak 95/19 om gaven. En bør diskutere om en skal bruke av midlene 

på YAM (Youth Aware of Mental Health) som er et helsefremmende og 

forebyggende undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. Programmet 

består av samtale og diskusjon, utvikling av ferdigheter for å håndtere 

hverdagsproblemer og øke kunnskap om hva psykisk helse er. En del av 

midlene kan brukes som tilskudd til lokallagene for å delta på aktuelle fagdager 

i fylket.  

Vedtak:  1.  Styret vedtar å bruke ca. 80 % av midlene på gjennomføring av 

undervisningsprogrammet YAM i Møre og Romsdal. Resterende del 

benyttes som tilskudd til lokallagene for deltakelse på fagdager i fylket.  

2. Styret vil i samarbeid med Mental Helse sentralt arbeide med 

gjennomføring av YAM som pilotprosjekt. 

3. Det utarbeides mandat for prosjektet og velges prosjektgruppe. 

    

Sak  23/20  Handlingsplan 2020 – 2021 – Forslag.  

  Det arbeides videre med forslag til handlingsplan for perioden fram til neste 

årsmøte.  

Vedtak:  Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2020 – 2021.  

    

Sak  24/20  Permisjon fra styreverv.    

  Arild Kvamme har i mail 10. mars meddelt at han av arbeidsmessige 

grunner trekker seg som styremedlem i Mental Helse Møre og Romsdal etter 

årsmøtet 2020. Han har også orientert valgkomiteen. Da han fratrer midt i en 

funksjonsperiode, må valgkomiteen foreslå nytt styremedlem for siste året av 

perioden.     

Vedtak:  Styret tar saken til orientering.  

mailto:mor@mentalhelse.no


 

 Protokoll styremøte 23.4.2020 

•   MENTAL HELSE MØRE OG ROMSDAL• STRANDGATA 3 • 6415 MOLDE • TELEFON 71 24 10 60 –  

•   902 46 038  • mor@mentalhelse.no  • Organisasjonsnummer: 975 492 923   

    

Sak   25/20  Referat- og orienteringssaker.  

  

25.1  Koronaviruset og Mental Helse – Informasjon.  

Det er viktig å følge med på råd fra Folkehelseinstituttet og i din kommune.  

  

25.2  Fadderne refererte fra årsmøtene.  

Det ble referert fra Mental Helse Sykkylven, Mental Helse Ålesund, Mental 

Helse Skodje/Ørskog, Mental Helse Sunndal, Mental Helse Vestnes, Mental 

Helse Giske og Mental Helse Haram. 

  

25.3  Rapportering 2019 og søknad 2020 for Velferdsmidler.   

Det er rapportert for mottatte midler i 2019 og søkt midler for 2020 innen 

fristen 15.mars.  

  

25.4  Orientering Mental Helse Konferansen 5. mars.  

Se streaming av konferansen på facebooksiden. Mental Helse søkes opp 

i søkerfeltet på egen facebookside, gå til rubrikk på venstre side, klikk på 

videoer.  

https://www.facebook.com/mentalhelse/videos/209574423482804/  

  

25.5  Tildeling 2020 fra Helse Midt- Norge.  

En har mottatt tildelingsbrev og midler. 

  

25.6  Referat fra deltakelse Ta Tak 13.02.2020.  

Oddrun Beyer Holm og Per Gimnes refererte. 

  

25.7  Innkomne brev jfr. postliste februar og mars 2020.  

Styremedlemmene kan kontakte fylkeskontoret og får tilsendt brevene de 

ønsker.  

  

25.8  Utsettelse av ordinært årsmøte i lokallag.  

Etter vedtektene skal ordinært årsmøte i lokallagene avholdes innen utgangen 

av februar måned. Av ulike grunner har noen lokallag holdt årsmøte i 

mars. Pga. korona-pandemien måtte ett lokallag utsette sitt beramma årsmøte til 

senere i år, og vil komme tilbake til det når myndighetene åpner for møter.  

  

25.9  Ledermøtet mars – referat.  

På nettsiden ligger protokoll fra møtet,  

https://mentalhelse.no/om-oss/styre-og-utvalg/ledermotet  

  

25.10  Driftstilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune.   

Fra FFO Møre og Romsdal har en mottatt melding om innvilget driftstilskudd. I 

første omgang utbetales 75 %, og resterende 25 % når rapportering er sendt og 

godkjent.  

  

25.11  Nyhetsbrev 1 -2020 fra KUPP.  

Nyhetsbrevet ble sendt styrets medlemmer og varamedlemmer da en mottok 

det.  

  

25.12  Innspill til møter med Helsedirektoratet – vedrørende korona.  

Helsedirektoratet har opprettet en korona-kriseberedskapsgruppe innen 

avdeling psykisk helse og rus. Det jobbes med å finne gode løsninger for 

psykisk helsearbeid i kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

Sentralstyremedlem Haakon Steen representerer Mental Helse og kontaktet 

fylkesstyrene om innspill. Pga. kort frist for innspill ble mailen videresendt 

lokallagene og styrets medlemmer og varamedlemmer som kunne gi innspill til 

han direkte. Det skal være ukentlige møter i kriseberedskapsgruppen.  

  

25.13  Nyhetsbrev fra generalsekretæren.  

Generalsekretæren har sendt nyhetsbrev 2-2020. 3-2020 og 3-2020 som 
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omhandler koronasituasjonen og Mental Helse. Alle nyhetsbrevene ble 

fortløpende sendt styrets medlemmer og varamedlemmer.  

  

25.14  Årlig rapportering til Mental Helse sentralt.   

Fristen for den årlige rapporteringen fra lokallag og fylkeslag 

(Årsrapportering lag 2019, årsmelding, regnskap og årsmøteprotokoll. 

Likepersonsrapportering for aktuelle lag.) er 31. mai. Selv om en ikke har fått 

de nødvendige signaturer skal rapportene sendes innen fristen. Senere når 

underskrifter foreligger på rapportene, ettersendes disse.   

Vedtak:  Tatt til orientering.  

    

  

  

Mental Helse Møre og Romsdal   

Torsdag 23. april 2020  

  

Neste styremøte 20.mai kl.9.30. 

 

 

 

Anna Margrethe Drægebø Moe                                                     Irene Sundholm                                                      

   Fylkesleder/studieleder                                                                      Nestleder 

 

 

 

 

 Per Gimnes                                                                                        Arild Kvamme 

Styremedlem                                                                                        Styremedlem                                                                                         

 

                                                                                                 

 

Oddrun Beyer Holm                                                                Mathilde Hofseth Skorpen                                                            

  Styremedlem                                                                                         1.vara                                                                                                                 

 

                                                                                   

                                                                         

   

 

 

                                                  Åshild Sivertsen 

                                                  Fylkessekretær 
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