
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I 
MENTAL HELSE KONGSBERG
TID OG STED: 7. JUNI 2022 KL 17.00 – VANDRERHJEMMET, 
KONGSBERG 

Saksliste: 

Sak 1: Åpning/konstituering 

• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig
medlemskap

• valg av møteleder, bisitter og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps

Sak 2: 

Sak 3: 

Sak 4: 

Sak 5: 

Sak 6: 

Sak 7: 

Sak 8: 

Årsmelding for årsmøteperioden  

Revidert regnskap for forrige kalenderår 

Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret 

Saker foreslått etter § 25.4 – Ingen innkomne saker til behandling 

Handlingsplan frem til neste ordinære årsmøte 

Budsjett for inneværende kalenderår 

Valg 

Mental Helse / Mental Helse Viken 

v/ Siri Bråtane og Lene Marie Brobakken 

Dato: 25.5.2022 
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Saksnummer: 1/22 Sak: Konstituering 

Forslag til vedtak: 

• Siri Bråtane og Erik Fransson velges til møteledere
• Lene Marie Brobakken velges til sekretær
• Forretningsorden godkjennes
• Innkalling og dagsorden godkjennes
• Gunn Marit Uverud og Anne Berit Pytte velges til å signere protokollen
• Espen Gundersen, Bjørn Steinar Hansen og Øyvind Hauge velges til tellekorps

Bakgrunn for saken 

I henhold til §26.1 i Mental Helse sine vedtekter konstitueres årsmøtet ved: 
• Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av møteleder og sekretær
• Fastsettelse av forretningsorden
• Valg av to protokollunderskrivere og tre til tellekorps.

Valg av møteleder og sekretær: 
Med erfaring fra tidligere årsmøter i Kongsberg foreslås det at vi starter med å velge møteledere.  
Siri Bråtane forslås som møteleder, med Erik Fransson som bisitter. Siri Bråtane har lang erfaring som 
møteleder både på fylkesårsmøter og på Mental Helses landsmøter, og kjenner organisasjonen og 
vedtektene godt.  
Basert på tidligere erfaringer fra Kongsberg i år, foreslås det en bisitter til møteleder som holder 
oversikt over talerlisten og talestyringen, og vi foreslår Erik Fransson, organisasjonsrådgiver i Mental 
Helse, til denne oppgaven.  
Lene Marie Brobakken, fylkesleder i Mental Helse Viken foreslås som sekretær.  

Forretningsorden: 
Også med bakgrunn i tidligere erfaringer foreslår vi at det vedtas en forretningsorden for møtet så 
tidlig som mulig. En forretningsorden er felles kjøreregler som er styrende for hvordan møtet skal 
gjennomføres. Når forretningsorden er vedtatt må møtedeltagerne forholde seg til denne. Vi foreslår 
følgende forretningsorden: 

Forretningsorden 

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. Årsmøtedeltagerne har rett til å ta
ordet inntil to ganger i samme sak. Taletiden settes til tre minutter første gang, og til to
minutter annen gang. Det gis ikke anledning til replikk.
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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. Observatører som ikke er medlemmer har ikke tale,-
forslags,- og stemmerett.

Godkjenning av innkalling: 
I henhold til vedtektene § 25.5 skal innkalling med saksliste gjøres kjent for alle medlemmer innen en 
uke før møtet tar til. Det er opplyst på hjemmesiden til Mental Helse Kongsberg at møtet avholdes 
07.6 kl 17.00. Dette ble publisert 18.5. Sakspapirer var tilgjengelige fra 25. mai og det ble sendt sms 
med informasjon til alle medlemmer vi har mobilnummer til samme dag.  
Innkallingen er således gjort i henhold til vedtektene.  

Godkjenning av dagsorden: 
Fredag 22. april 2022 mottok Mental Helse Viken en e-post med krav om å avholde nytt 
ekstraordinært årsmøte fra 1/4 av medlemmene.  

Ifølge vedtektenes § 25.5 kan minst 1/4 av medlemmene skriftlig kreve at det avholdes ekstraordinært 
årsmøte, og det skal samtidig opplyses hvilken sak som ønskes behandlet. De som har signert på 
kravet som er sendt Mental Helse Viken, krever at hele årsmøtet avholdes på nytt.  

Irene Eggar Grønnevik og Brita Ryevad stilte samtidig mistillitsforslag til sittende styre. Det sittende 
styret trakk seg imidlertid ettermiddagen 25.05.2022, så behandling av mistillitsforslaget faller bort. 
Grønnevik og Ryevad fremmet forslag på alternative kandidater til styret, samt noen andre verv. Disse 
vil bli behandlet under sak 8 - Valg. 

Dersom noen har forslag på kandidater til styret så kan disse sendes til Lene Brobakken: 
viken@mentalhelse.no og Siri Bråtane: brata@mentalhelse.no. Det vil også bli mulig å fremme 
benkeforslag på årsmøtet. Alle kandidater som fremmes må være gyldige medlemmer og ha sagt ja til 
å stille til valg.  

Tirsdag 24. mai mottok Mental Helse Viken og administrasjonen et forslag fra Per Ugelstad om at 
Mental Helse Kongsberg skal ha statsautorisert revisor istedenfor årsmøtevalgte revisorer.  

Vanlig voteringspraksis i slike saker er at de to mest ytterliggående forslagen settes opp mot 
hverandre. På årsmøtet vil derfor saksbehandling og voteringsorden bli som følger:  

Forslaget om statsautorisert revisor settes opp mot dagens ordning med årsmøtevalgte revisorer. 
Dersom forslaget om at Mental Helse Kongsberg inngår avtale med statsautorisert revisor får flertall 
er det dette som blir utfallet av saken. Dersom forslaget om statsautorisert revisor faller, går 
årsmøtet videre til å velge revisorer.  
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Dagsorden foreslås dermed som følger: 
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Årsregnskap
4. Fastsettelse av honorar
5. Innkomne saker (utgår da det gjelder ordinært årsmøte)
6. Handlingsplan
7. Budsjett
8. Valg

Valg av tellekorps og protokollunderskrivere: 
Videre i denne saken innstilles protokollunderskrivere og tellekorps. Sentralleddet foreslår Espen 
Gundersen til tellekorps. Irene Eggar Grønnevik har foreslått Gunn Marit Uverud til 
protokollunderskriver og Bjørn Steinar Hansen til tellekorps. Sittende styre i Mental Helse Kongsberg 
har foreslått Anne Berit Pytte til protokollunderskriver og Øyvind Hauge til tellekorps.   
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Saksnummer: 2/22 Sak: Årsmelding for 2021 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsmeldingen for Mental Helse Kongsberg for 2021 

Bakgrunn for saken 

¼ av Mental Helse Kongsbergs medlemmer har krevd et ekstraordinært årsmøte for å behandle alle 
årsmøtesakene på nytt. Derfor legges Årsmelding 2021 frem for det ekstraordinære årsmøtet til 
godkjenning. Det er ikke gjort noen endringer i dokumentet som dermed er likelydende med det som 
ble lagt frem på det ordinære årsmøtet 24.02.2022.  



Sak 2

ÅRSMELDING FOR MENTAL HELSE KONGSBERG 2021

Innledning:

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, 
pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og 
oppleve egenverd og mestring. Våre verdier er likeverd, åpenhet, respekt og inkludering.

Mental Helse Kongsberg hadde 220 medlemmer pr. 31.12.2020 og har i dag 273 medlemmer, en 
økning på nærmere 20 % det siste året.

Styret har I perioden bestått av:
Leder: Turid Gundersen 

Nestleder: Anne Berit Pytte 

Kasserer: Lena Martinsson 

Sekretær: Jon Egil Grønnevik 

Studieleder: Gunn - Marit Velikov 

Styremedlem: Per Ugelstad

Styremedlem: Rowena Hodges (flyttet tilbake til Australia desember 2021)

Styremedlem: Heidi Ellingsen (permisjon siden våren 2021)

Valgkomite Leder: Line Calmeyer 

Valgkomite medlem: Asbjørg Ruud 

Valgkomite vara: Rita Uverud

Revisor(er): Irene Eggar Grønnevik og Brita Ryevad

6 stk Delegater til fylke er:

Turid Gundersen, Anne Berit Pytte, Gunn - Marit Velikov, Rowena Hodges, Heidi Ellingsen og Irene 
Eggar Grønnevik. Ingen vara. (Heidi deltok ikke da hun søkte permisjon)

MENTAL HELSE

Økonomi:

Mental Helse Kongsberg får i hovedsak sine inntekter fra andel av medlemskontingent, 
likepersonstilskudd og velferdstilskudd fra Mental Helse. I tillegg får vi støtte fra kommunen, legater, 
egenandeler, grasrotmidler, Lykkebingo, søknader og lignende. Utgiftene relaterer seg i all hovedsak 
til kurs, turer, medlemsgaver og medlemsaktivitet.

Mental Helse Kongsberg hadde et underskudd i 2021 på 48.998,- kr. Se for øvrig revidert årsregnskap 
for detaljer. Det ble mindre aktiviteter/kurs enn vanlig pga. pandemien.
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Møter:

Det er avholdt 11 styremøter og 6 medlemsmøter i perioden. Leder har i tillegg representert Mental 
Helse Kongsberg i ulike møter. Også på Teams (online møter) En av møtene var med 
Fremskrittspartiet i Kongsberg hvor Leder informerte om aktivitetene i lokallaget. Leder deltok også 
på politisk møte arrangert av FFO men også som representant for fylkesstyret.

Aktiviteter:

Mental Helse Kongsberg har aktiviteter hver uke unntatt juli.

• Kontordag hver onsdag klokken 10.00 til 12.00 (vi hadde kontortid på mandager i en periode 
fra august og ut året i 2021)

• Bowling hver onsdag klokken 13.30

• kurs/aktivitets dag hver torsdag klokken 15.30 til 20.00

Vi har gitt ut sommerpost og julepost til våre medlemmer på nettsidene våre.

• Åpen dag på 17- mai.
• 2 dagsturer ble arrangert i år. (juni og september)
• Stand/ markering i anledning Verdensdagen i oktober. Innkjøp av messebord med hjul.
• Julebord for 30 av våre medlemmer ble arrangert 3.desember på Grand Hotell.
• Juleverksted på alle 5 torsdagene i desember.
• KMT (Kongsberg family sports club) treningen er det over 80 av våre medlemmer som 

benytter seg av.
• Innkjøp av kontormøbler, oppgradert datautstyr og en ekstra mobil telefon.
• Innkjøp av nye velkomstgaver til medlemmer.

Kurs:

Styremedlemmer og medlemmer har deltatt på valgkomite kurs, Konferanser, seminarer og 
sammenslåingsmøte til Mental Helse Viken.

Lokallaget har arrangert kurs i årsmøteforberedelser og håndarbeids kurs på til sammen 193 timer. 
Etiske refleksjonskort blir brukt aktivt på alle styremøter.

Samarbeid:

Samarbeid med kommunen, representasjon i brukerråd og samarbeid med 
andre organisasjoner.

• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Turid Gundersen, vara er Gunn- Marit 
Vel i kov.

DPS: Turid Gundersen
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• NAV: Irene Eggar Grønnevik (ingen aktivitet ennå da vi venter på møteinnkalling fra NAV).

• Kongsberghjelpen: Turid Gundersen Vara: Jon Egil Grønnevik (ingen aktivitet i år)

Verdensdagen:

Mental Helse Kongsberg markerte verdensdagen for psykisk helse med stand på krona 

8.oktober. Det var høstferie, men mange kom innom. Det ble delt ut brosjyrer og ulike ting med 
Mental Helse logo på. I tillegg fikk vi til en avtale med Brakar buss selskap om å henge opp 70 
psykevettplakater på bussene i vårt område over flere uker i anledning verdensdagen 2021.

Sluttord:

Mental Helse Kongsberg har gode rutiner på smittevern og vi har hatt mindre antall deltagere enn 
vanlig frem til høsten. Det ble en ny runde med 4 uker nedstengning i mars/april også. Da var vi ivrige 
på teams og telefon. I august åpnet Norge opp og vi kunne gå tilbake til normal drift igjen. Vi har 
smittevernhensyn godt innarbeidet og er flinke til å bruke håndsprit og munnbind. Det var av 
smittevernhensyn og avstand at vi måtte holde årsmøtet vårt i større lokaler på Magazinet til Grand 
Hotell i februar.

NOK Drammen (Et gratis, tverrfaglig lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres 
pårørende) begynte å dele kontorplass med oss på våren. De er der annenhver uke.

Med stor iver så søkte vi midler for å gjennomføre en tur til Stavanger flor og fjære med lav 
egenandel. Det gikk ikke og vi fikk avslag på alt vi søkte om unntatt Hageglede dager i juni. Vi lærte 
av den erfaringen at vi ikke skal tilby tur før vi har det klart på forhånd.

Turen ble dessverre avlyst.

I år har vi fått mange flere medlemmer og det setter vi stor pris på. Mange familier har meldt seg inn 
og vi tar imot alle i alderen 0 til over 100 år. Ungdomsprosjektet vi planlegger for 2022 kommer det 
mere informasjon om senere. Vi er mere synlig på nett og sosiale medier og mange liker 
medlemsgavene vi deler ut. Det ønsker vi å fortsette med og har handlet inn nye gaver til våre 
medlemmer i 2022. Denne gangen samarbeidet vi med www.gopromotion.no på Vestsiden i 
Kongsberg. Han donerte kaffekopper og kaffekanner til oss også. Markedsføring, trening og lokale 
aktiviteter er viktig.

Vi hadde åpen dag på 17- mai med kaffe og kake. Sankthans feiringen ble i år en dagstur til 
Blaafarveværket i juni. Ny dagstur til Roseslottet i Oslo ble gjennomført sammen med Th. Liens 
bussreiser i september. Sommerposten ble også lagt ut på nettsiden.

22. august var vi med da Mental Helse Viken ble sammenslått i Drammen. 10.september var vi 
tilstede når 2 kunstnere/musiker hadde innsamlings konsert for Mental Helse.

Leder var med på e- lærings film for Mental Helse Sentralt i Oslo. Filminnspilling er gøy.

http://www.gopromotion.no


MENTAL HELSE

Oktober ble en trist tid for mange da vi ble berørt av det forferdelige angrepet i byen vår. Vi valgte å 
holde åpentfor alle og serverte kaffe og litt ekstra omsorg. Det ble en hektisk tid forvår Ledersom 
hadde ansvaretfortelefonentil lokallaget. Flere joumalistertok kontakt og vi ble intervjuet i flere 
aviser. Mange sendte blomster og varme tanker vår vei. Det jobbes aktivt med å ta hverdagen og 
tryggheten tilbake.

Vi arrangerte julebord for 30 av våre medlemmerpå Grand Hotell i desember. Det er hyggelig å 
kunnegi oppmerksomhet og takke forstøttende gir til ossi lokallaget.

Juleposten ble også delt ut. Fornyelse av kontormøbler og utstyr ble handlet inn før jul. Vi kjøpte inn 
en ekstra mobil telefon da vi tar imot betydelig flere samtalerfra personersom trengernoen å 
snakke med. Det er krevende for Leder å ta imot mange samtaler alene. Senere i desember ble det 
også nødvendig å kjøpe ny mobiltelefon da den gamle ikke lenger ville virke.

Juleverksted for pårørende barn ble i år ekstra koselig med Legosett i tillegg til kreativ hobby 
aktivitet. Barna fikk Lego sett med seg hjem sammen med godteripose fra julenissen som kom. 
Mange fortellerom Lego Mastersfra tv og at man ser på programmet sammen med barn og 
barnebarn. Lego engasjerer og erspennendefor liten og stor. Vi takkerforsamarbeidetog rabatten 
fra Isaksen Norli bokhandel i Kongsberg da vi skulle handle inn til barna. De Lego-eskene som ikke ble 
brukt på juleverkstedet ble pakket inn og levert til Grand Hotell. De hadde innsamling til 
Krisesenteret og Hjerter i sentrum i Kongsberg. Pepperkake pynting har vi hatt hvertorsdagi 
desember. Julekino med 3 nøttertil Askepott ble gjennomført ved et par anledninger.

Vi takker vår viktigste og største samarbeidspartner Mestringssenteret/Kongsberg Kommune for det 
fine samarbeidet vi har. De har gjort det mulig foross å gjennomføre aktiviteter på snekkerverksted, 
sy rom, hobbyrom og fint kontorlokale hver uke.

Kontordagen brukes aktivt til administrative oppgaverhveruke. Lederertilgjengelig forsamtale som 
et lyttende medmenneske på kontoret. Vi deler ut en del brosjyrerfra vår egen organisasjon og 
andre samarbeidspartnere i vårt lokalmiljø. Flere nye medlemmer kommer innom forve iledning i 
hvordan melde seg inn og å få en velkomstgave.

Forslag til vedtak:
Fastsetting av årsmelding 2021 godkjennes.
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Saksnummer: 3/22 Sak: Årsregnskap 2021 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for Mental Helse Kongsberg 20211  

Bakgrunn for saken 

Mental Helse Kongsberg avholdt ordinært årsmøte 24. februar 2021. På dette møtet vedtok årsmøtet 
å ikke godkjenne årsregnskap 2021 med bakgrunn i lokallagets valgte revisorers anbefaling.  
Det ble vedtatt at det skulle avholdes ekstraordinært årsmøte innen 6 uker for å behandle regnskapet 
på nytt.  
Det ble innkalt til og forsøkt avholdt ekstraordinært årsmøte 31.03.2022 i hht til årsmøtevedtak. Dette 
møtet ble ikke gjennomført da innkallingen til møtet ikke ble godkjent.  

I etterkant av dette har sentralstyret gjort følgende vedtak i sak 49/22: Sentralstyret vedtar at det 
innhentes ekstern revisor for å gjennomgå regnskapet til Mental Helse Kongsberg. Dette dekkes av Mental 
Helse sentralt.  

Kontrollutvalget i Mental Helse har også hatt saken til behandling og har gjort følgende vedtak i sak 
36/22:  
Kontrollutvalget ber Sentralstyret/administrasjonen i Mental Helse om å finne en uavhengig revisor som kan 
hjelpe Mental Helse Kongsberg med å revidere regnskap for 2021. 

Videre ber kontrollutvalget om at Sentralstyret/ administrasjonen sørger for at det blir kalt inn til nytt 
ekstraordinært årsmøte. Det er også behov for å hjelpe til under konstitueringen.   

I det ekstraordinære årsmøtet må også saken om sekretær tas opp på ny, da en tolker det slik at det 
ordinære årsmøtet gav styret fullmakt til å velge sekretær blant styrets medlemmer. Det som nå er skjedd er 
at lokallaget kjøper sekretærtjenester.   

Kontrollutvalget ser også behov for at Sentralstyret og administrasjonen hjelper og støtter lokallaget i 
Kongsberg med organisasjonsarbeid og kultur. 

På denne bakgrunn engasjerte Mental Helse sentralt BDO AS til en ekstern gjennomgang av 
årsregnskapet til Mental Helse Kongsberg. BDO vil ikke gjennomføre en egen revisjon. Oppdraget 
deres kommer frem av oppdragsavtalen og beskrives som følger:  

Vi har ved kontrollen tenkt å utføre følgende handlinger: 

• kontrollerer at det foreligger bilag som dokumenterer alle kostander.
• kontrollere og vurdere at bilagene faller inn under ordinært drift av organisasjonen
• kontrollere bankutbetalinger og dokumentasjonen av disse
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• kontrollere bokføringen av bilagene
• vurdere internkontrollen

De handlinger vi vil utføre har kun som formål å bistå Mental Helse med kontroll av regnskapet til Mental 
Helse Kongsberg, for så å avgi en rapport basert på de ovennevnte punkter. Vår rapport kan ikke brukes til 
noe annet formål og er kun til informasjon. BDO utfører ikke revisjon og har ikke noe erstatningsansvar 
knyttet til oppdraget. 

BDOs rapport er vedlagt sakspapirene. Som det fremgår av rapporten anbefaler BDO at årsmøtet 
godkjenner Mental Helse Kongsbergs Årsregnskap for 2021.  



Mental Helse Kongsberg 
Årsregneskap 2021

Kasserer: Lena Martinsson



Årsregnskap 2021
MENTAL HELSE

• Redegjøring av Mental Helse Kongsbergs 
Bankkontoer

• Mental Helse Kongsbergs inntekter
• Mental Helse Kongsbergs utgifter
• Avvik av budsjettert og realisert poster



Redegjøring av Mental Helse Kongsbergs 
bankkontoer fra 2021 til 2022

Mental Helse Kongsberg bank kontoer 2022-01-01 2021-01-01 Endring
2021 til 2022

MHK Torsdagsgjenget - 2291.18.93170 23 562 18 421 5141

VIPPS - 2480.16.23367 18 992 7 532 11460

MHK Verdensdagen- 2480.09.68999 15 14 1

Ungdomskonto - 2291.15.06754 1 1 0

MHK Turgruppe - 2408.0869014 1510 1510 0

MHK Plasseringskonto - 2291.14.73279 65 884 65 626 258

MHK Brukskonto - 2291.14.73260 81 789 147 647 -65 858

Sum 191753 240 751 -48 998

MENTAL HELSE

Mental Helse Kongsberg årsregnskap før 2021, viser til et bokført underskudd på 
- 48 998 kr. Men med et reelt underskudd på -29 425 kr.



Mental Helse Kongsbergs inntekter før 2021
____________________________________________________________ ________________ . MENTAL HELSE

Post
Nr Post Sum Budget Sum inntekt

101 Medlemskontingent 12 000 35 930
102 Likepersonstilskud 20 000 50 534
103 Velferdsmidler 60 000 59 100
104 Tilskudd etter søknad 50 000 34 256
105 Tilskudd fra kommun/andre offentlige tilskudd 15 000 5 497
106 Grasrotsandel; norsk Tipping 35 000 38 089
107 Voksenopplæringsmidler fra Funkis 45 000 16 284*

108 Momskompensasjon 10 000 25 680
109 Egenandel 12 000 11460
110 Annet 6 000 6 997

Sum 265 000 283 827

* Post nr 107 Voksenopplæringsmidler fra Funkis 2021 en del av innkomstene bokføres i Januar 2022. 
Totalt sett så fikk vi inn 35 857 kr. Hvilket skulle resultere i et reelt underskudd på -29 425 kr før 2021.

Mental Helse Kongsberg er en rik forening med mye penger på bankkontoer, dette er en av de bidragene 
årsakene til at vi får avslag på søknader, se post 104 og post 105.



Mental Helse Kongsbergs utgifter før 2021

Post
Nr Post Sum Budget

Sum realisert 
utgift

301 Bevertning, medlemsmøte, inkludert årsmøte 10 000 64 864 ■*-

302 Kurs/kursmateriell 45 000 46 819 ■*-

303 Reiseutgifter 6 000 8 736 •*-
304 Kontors kostnader (porto/telefon) 17 000 49 332 •*-
305 Mestringsturer (Kiel/hyttetur, blaafarverket) 50 000 47 550
306 Julebord 20 000 28 726
307 Verdensdagsarrangement 20 000 10 176
308 Styrehonorar 42 000 35 800
309 Annonsering 10 000 0
310 Treningsavtal 30 000 30 000
311 Annet 5000 2 651
312 Ekstern kurs 10 000 8 171

Sum 265 000 332 825

MENTAL HELSE

Awik 1 

Avvik 2 
Avvik 3 

Avvik 4

Awik 5



Avvik 1: Post 301 - Bevertning, medlemsmøte, 
inkludert årsmøte.

• Realisert 2021: 46 864 kr
• Budget: 10 000 kr
• 36 864 kr over

W

MENTAL HELSE

• Aktiviteter:
• Årsmøte: 7 010 kr

• Styrelse møte: 3 883 kr
• Medlems møte (+ 17 mai feiring, ekstra åpen dag og kino): 20 473 kr
• Gaver til nye medlemmer: 33 100 kr

Post 301 var under budsjettert før de aktivitet som ble realisert i 2021. Styret har i år 2022 gitt en budget, der post 301 
er delt opp i flere poster slik at det blir enklere at få det riktig budsjettert.
Styret ser at årsmøte kommer at reduseres da vi forhåpnings vis kan vare på mestrings sentret før årsmøte 2023.
Gaver til ny medlemmer er kjøpt inn før 2021 og 2022.



Awik 2: Post 302 - Kurs/kursmateriell
MENTAL HELSE

• Realisert 2021: 46 819 kr
• Budget: 45 000 kr
• 1 819 kr over

• Aktiviteter:
• Kurs:

• Blomster bindningskurs: 10 181 kr
• Kursmateriell:

• Juleverksted: 20 399 kr
• Funkis etc: 14 420 kr

Tiltak: Styret kommer at sette et pris tak før innkjøpte kurser, styret konkluderer at blomster 
bindings kursen ble før dyrt.



Awik 3: Post 303 - Reiseutgifter

• Realisert 2021: 8 736 kr
• Budget: 6 000 kr
• 2 736 kr over

• Aktiviteter:
• Reiseutgifter kurs: 1 066 kr
• Reiseutgifter (kontor+ utkjøring til medlemmer, handling av materialer, 

beverting): 2 159 kr
• Reiseutgifter styreisemøte: 5 051 kr
• Reiseutgifter årsmøte: 460 kr

En av vår styrelse medlem flyttet fra Kongsberg og dette bidrog til at vi fikk en høgre reiseutgift til styrelse 
møtene. Denne posten kommer at reduseres til 2022.



Awik 4: Post 304 - Kontorkostnader
• Realisert 2021: 46 864 kr
• Budget: 10 000 kr
• 36 864 kr over

MENTAL HELSE

• Aktiviteter:
• Printer: 2 690 kr
• Mobiler + deksel: 7 726 kr
• PC utstyr: 19 711 kr
• Kontormøbler: 10 429 kr
• Telefon + porto: 2 244 kr
• Møtes klubber: 1750 kr
• Nett avis: 739 kr
• Blekk: 818 kr
• Øvrig (Støvposer, papir, perm): 757 kr

Under Covid 2021 ønske styret at investere i at ruste opp vårt kontor før våre medlemmer og besøkere. 
Målsetning var at få en kontor med gode & bra møbler, som ikke bare var bra før kroppen, men og møbler som 
man kan sitte godt i. Styret prioritere også goda verktøy at jobbe med, med lang livslengde. Styret så også behov 
at utøke tilgang til Mental Helse Kongsberg, før medlemmer men også før andre som trenger en med 
medmenneske.



Awik 5: Post 306 - Julebord

• Realisert 2021: 28 726 kr
• Budget: 20 000 kr
• 8 726 kr over

MENTAL HELSE

• Aktiviteter:
• Quality hotell, julebord før medlemmer: 25 900 kr
• Årlig julebord før styret 2019: 2 626 kr
• Återbetalning av julebord 2019: 200 kr

Styret anser at denne post var under budsjettert før et covid år + at utgifter fra 2019 ble inkludert i denne 
post.





Mental helse Kongsberg bank kontoen

Konto 2022-01-01 2021-01-01 Endring
2021 til 2022

MHK Torsdagsgjenget - 2291.18.93170 23 562 18 421 5 141
VIPPS 18 992 7 532 11460

MHK Verdensdagen - 2480.09.68999 15 14 1
Ungdomskonto - 2291.15.06754 1 1 0
MHK Turgruppe - 2408.0869014 1510 1510 0

MHK Plasseringskonto - 2291.14.73279 65 884 65 626 258
MHK Brukskonto - 2291.14.73260 81789 147 647 -65 858

Sum 191 753 240 751 -48 998

Underskudd på - 48 998 kr



Inntekter - 2021

Post
Nr Post Sum Budget Sum inntekt

101 Medlemskontingent 12 000 35 930
102 Likepersonstilskud 20 000 50 534
103 Velferdsmidler 60 000 59 100
104 Tilskudd etter søknad 50 000 34 256
105 Tilskudd fra kommun/andre offentlige tilskudd 15 000 5 497

106 Grasrotsandel; norsk Tipping 35 000 38 089

107 Voksenopplæringsmidler fra Funkis 45 000 16 284

108 Momskompensasjon 10 000 25 680
109 Egenandel 12 000 11460
110 Annet 6 000 6 997

Sum 265 000 283 827

Utgifter - 2021

Post
Nr Post Sum Budget

Sum realisert 
utgift

301 Bevertning, medlemsmøte, inkludert årsmøte 10 000 64 864
302 Kurs/kursmateriell 45 000 46 819
303 Reiseutgifter 6 000 8 736
304 Kontors kostnader (porto/telefon) 17 000 49 332
305 Mestringsturer (Kiel/hyttetur, blaafarverket) 50 000 47 550

306 Julebord 20 000 28 726
307 Verdensdagsarrangement 20 000 10 176
308 Styrehonorar 42 000 35 800
309 Annonsering 10 000 0
310 Treningsavtal 30 000 30 000
311 Annet 5000 2 651
312 Ekstern kurs 10 000 8 171

Sum 265 000 332 825

kohasbe*^ Sl/zl - <ac ^ ^ 

\ ^>JL <Svi‘-dllv^-

Oil tad éiiltfHIflC



Saksfremlegg ekstraordinært årsmøtet 2022       
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Saksnummer: 4/22 Sak: Fastsettelse av honorar 

Forslag til vedtak: Ekstraordinært årsmøte opprettholder vedtak gjort på ordinært årsmøte 
24.2.2022, og styrehonorarene endres ikke. Valgkomiteens honorar endres som foreslått til 
ordinært årsmøte. 

Bakgrunn for saken 

¼ av Mental Helse Kongsbergs medlemmer har krevd et ekstraordinært årsmøte for å behandle alle 
årsmøtesakene på nytt. Derfor behandles sak 4 – Honorarer.  

Styrets forslag til honorarer fremkommer av vedlegg. 

På ordinært årsmøte ble det fremmet forslag om at styrehonorarene ikke skulle endres. Dette 
forslaget ble vedtatt med 11 mot 5 stemmer. Styrehonorarene ble dermed ikke endret.  

Dette forstås som at de andre foreslåtte honorarene ble vedtatt som foreslått til ordinært årsmøte, da 
det ikke kom inn andre forslag til honorarer for valgkomiteen.  

I denne saken stemmes over å opprettholde vedtak gjort av ordinært årsmøte 2022, slik at det ikke 
gjøres endringer i styrehonorarene, men at de holdes på samme nivå som året før.  

Valgkomiteens honorar endres som foreslått til ordinært årsmøte. 



Sak 4
Fastsetting av styrehonorar

Godtgjøring til styret - endring.
Nytt forslag til endring av styrehonorar:

2020/2021 Ny Sats 2022/2023

Leder 6000 7000

Nestleder 3000 4000

Sekretær 3000 4000

Kasserer 4000 5000

Studieleder 3000 3000

Styremedlem 1000 1000

Styremedlem 1000 1000

Styremedlem 1000 1000

Valgkomite Leder 1000 1000

Valgkomite medlem 1000 500

Valgkomite Vara 1000 500

TOTALT 25.000 28.000

I tillegg er det møtegodtgjørelse for styrets medlemmer på 200 kr pr møte. Ved 
varighet på minst 1 time der det ikke gis godtgjørelse av andre f.eks Kommunen 
og andre samarbeidsmøter. Honorar og møtegodtgjørelse utbetales ca. 10 dager 
før neste årsmøte. Kontortiden, den som betjener kontoret får dekket 
reiseutgifter på 50 kr pr gang. Styrehonorar avspeiler aktivitetsnivået og 
arbeidsmengden i lokallaget.

Forslag til vedtak:
Fastsetting av styrehonorar/møtegodtgjørelse godkjennes.
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Saksnummer: 6/22 Sak: Handlingsplan 2022 

Forslag til vedtak: Handlingsplan 2022 for Mental Helse Kongsberg godkjennes 

Bakgrunn for saken 

¼ av Mental Helse Kongsbergs medlemmer har krevd et ekstraordinært årsmøte for å behandle alle 
årsmøtesakene på nytt. Derfor legges Handlingsplan 2022 for Mental Helse Kongsberg frem for det 
ekstraordinære årsmøtet til godkjenning. Det er ikke gjort noen endringer i dokumentet som dermed 
er likelydende med det som ble lagt frem på det ordinære årsmøtet 24.02.2022.  

Styrets forslag til handlingsplan er vedlagt 
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Sak 6

Handlingsplan Mental Helse Kongsberg

Handlingsplanen følger styreperioden og skal gi en oversikt over hvilke aktiviteter laget 
planlegger frem til neste årsmøte.

Utviklingstiltak:

• Fortsette samarbeidet med Family sports club (KMT)
• Utvikle nettsidene
• Ungdomsprosjekt

Politisk arbeid:

• Drive politisk påvirkningsarbeid gjennom kontakt med kommunen, politikere og 
pressen om saker av betydning for Mental Helse Kongsberg.

• Arbeide for økt brukermedvirkning i ulike sammenhenger: utpeke representanter 
i forskjellige brukerutvalg.

• Leserinnlegg i avisen og nettsider

Informasjonsarbeid:

• Utgivelse av medlemsposten, sommerpost ogjulepost (årsmøtedato følger med 
juleposten)

• DPS, psykisk helse og rus (forberedelse, kurs og lage powerpoint)
• Stand
• Avisinnlegg
• Oppdatering og utsendelse av brosjyren til Mental Helse Kongsberg
• Markedsføringstiltak

Opplæring:

• Opplæring av styremedlemmer
• Intern og ekstern kursvirksomhet og grupper i Mental Helse Kongsberg
• Ledersamlinger, nettverksamlinger, organisasjonskurs o.l
• Revidere Mental Helse Kongsberg sine etiske retningslinjer samt å bidra til at de 

brukes aktivt i lokallaget.
• Etiske refleksjonskort gjennomgang på styremøter



Arrangementer:

• Kontortid hver mandag
• Bowlinggruppe
• Hobby og håndarbeids kurs/ aktivitet hver torsdag
• Åpent hus på 17-mai
• Sankthans feiring
• Kino/teater turer
• Dagsturer og andre mestringsturer
• Verdensdagen for psykisk helse markering 10.oktober
• Julebord
• Juieverksted
• Tu r ko m ite/ hy ttetu r
• Åpent medlemsmøte den siste torsdagen hver måned
• Data/spill ettermiddag

Rekruttering:

• Mål om å øke medlemsmassen med minimum 5 % hvert år

Gjennomføring av handlingsplanen forutsetter at medlemmer hjelper til i forhold til 
kon krete a ktiviteter.

Forslag til vedtak:

Handlingsplan for 2022 godkjennes.
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Saksnummer: 7/22 Sak: Budsjett 2022 

Forslag til vedtak: Budsjett for Mental Helse Kongsberg 2022 godkjennes. 

Bakgrunn for saken 

¼ av Mental Helse Kongsbergs medlemmer har krevd et ekstraordinært årsmøte for å behandle alle 
årsmøtesakene på nytt. Derfor legges Handlingsplan 2022 for Mental Helse Kongsberg frem for det 
ekstraordinære årsmøtet til godkjenning. Det er ikke gjort noen endringer i dokumentet, som dermed 
er likelydende med det som ble lagt frem på det ordinære årsmøtet 24.02.2022.  

Styrets forslag til budsjett er vedlagt 



m
MENTAL HELSE

Sak 7

Budsjett, Mental Helse Kongsberg 2022
Budsjettet følger kalenderåret og skal gi en oversikt over forventede inntekter og utgifter 
inneværende år.

Inntekter:

Medlemskontingent 20.000 kr
Likepersonstilskudd 35.000 kr
Velferdsmidler 80.000 kr
Tilskudd etter søknad 140.000 kr
Tilskudd fra kommunen / andre offentlige tilskudd 20.000 kr
Grasrotandel, Norsk Tipping 26.000 kr
Voksenopplæringsmidlerfra Funkis 48.000 kr
Momskompensasjon 25.000 kr
Egenandeler 25.000 kr
Lykkebingo 22.000 kr
Gaver og annet 13.000 kr
Sum inntekter 454.000 kr

Utgifter:

Medlemsmøter, Styremøter og annet 15.000 kr
Reiseutgifter 10.000 kr
Kontorkostnader 15.000 kr
Porto og telefon 15.000 kr
Julebord 35.000 kr
Verdensdagsarrangement 25.000 kr
Styrehonorar/møtegodtgjørelse 45.000 kr
Annonsering/Reklame 10.000 kr
Treningsavtale KMT 30.000 kr
Eksterne kurs 15.000 kr
Gaver og blomster 10.000 kr
Bank gebyrer og annet 3.000 kr
Voksenopplæringsmidler 50.000 kr
Mestringsturer/dagsturer 110.000 kr
Årsmøte 14.000 kr
Ungdomsprosjekt 60.000 kr
Sum Utgifter 462.000 kr

Dette gir et minus budsjett på 8000 kr som tas av oppsparte midler. 
Forslag til vedtak: Budsjett 2022 godkjennes
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Saksnummer: 8/22 Sak: Valg 

Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak 

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med at minimum en ¼ av medlemmene i Kongsberg har krevd ekstraordinært årsmøte 
har Irene Eggar Grønnevik og Brita Ryevad også fremmet mistillitsforslag mot sittende styre.  
Styret valgte imidlertid å trekke seg 25.05.2022. Grønnevik og Ryevad fremmet forsalg til nytt styre 
i forbindelse med mistillitsforslaget. Disse kandidatene legges frem for årsmøtet som forslag til 
styremedlemmer. 

I tillegg ble det på nettsidene til Mental Helse Kongsberg og i e-post til de medlemmene vi har e-
post til, opplyst at det var mulig å fremme forslag på kandidater til viken@mentalhelse.no (Lene 
Brobakken) og brata@mentalhelse.no (Siri Bråtane). 

Dersom det kommer inn forslag på mange kandidater er vårt forsalg at det velges et styre på 5 
medlemmer inkludert leder og kasserer, samt tre varamedlemmer. Det første årsmøtet gjør er å ta 
stilling til størrelsen på styret. Etter at det er avgjort foretas det valg på styrets medlemmer. 

Vedlegg 1 er forslag til nytt styre fremmet av Irene Eggar Grønnevik og Berit Ryevad.

Valg av revisor(er): Det er fremmet forlag fra Per Ugelstad om at Mental Helse Kongsberg skal 
inngå avtale med statsautorisert revisor. Dette forslaget behandles først. Dvs at årsmøtet først 
stemmer over om man ønsker at Mental Helse Kongsberg skal ha en statsautorisert revisor eller 
ikke. Dersom forslaget får flertall er det dette som blir utfallet av saken. 

Dersom forslaget ikke får flertall, vil det foretas valg på revisorer. Det er fremmet forslag til ny 
revisor. Hvem som er aktuelle som kandidater til vervene som revisorer er avhengig av utfallet av 
tidligere valg.

Dersom det er behov for å supplere valgkomiteen med et eller flere medlemmer som en 
konsekvens av tidligere valg, foretas valg på medlem(mer) til valgkomiteen. 

Mental Helse Viken sitt årsmøte 2022 er avholdt så det skal ikke velges delegater til fylkeslagets 
årsmøte. 



Forslag til nytt styre i Mental Helse Kongsberg fram til neste års årsmøte 

Leder:  Irene Eggar Grønnevik 

Kasserer:        Helga Holmene 

Sekretær:         Jon Egil Grønnevik 

Studieleder:     Gunn Marit Velikov 

Styremedlem:  Gunnar Ellingsen 

Revisor:        Brita Ryevad og Asbjørg Ruud  

Medlem valgkomite: Cathrine Hvasshovd 
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