
Protokoll Fylkesstyremøtet 05.04.19 
 

 

Valg av møteleder: Anders Øyan  
 

SAKSLISTE: 
 

40/19:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent  

 

Saker til orientering: 
 

41/19: Finansieringssøknad til prosjektet «vi går sammen» delfinansiering fra SMN1  

 Søknad er innsendt.  

 Saken er tatt til orientering.  

 

42/19: Gjest/møteleder på Fylkesårsmøtet.  

Sølvi Hagen er invitert og har takket ja til å gjeste Fylkesårsmøtet og bidra som 

møteleder.  

Saken er tatt til orientering.  

 

43/19: Regnskapsføreren Halger Fjellvik er invitert til Fylkesårsmøtet.  

 Fjellvik har bekreftet at han kommer.  

 Saken er tatt til orientering.  

 

44/19: Informasjon fra årsmøtene i lokallagene.  

Alle faddere bes forberede seg og rapportere om gjennomføringen i de lokallagene de 

er fadder for. Deltok du? Var du i kontakt med lokallaget før og eller etter 

gjennomføringen av årsmøtet? Har det kommet opp ideer/forespørsler fra lokallagene 

som skal følges opp videre?  

 

Anna – Elise: Levanger, deltok på årsmøtet. Mange frammøtte. Valgkomite ikke på 

plass, skal komme på plass til neste år.  

Midtre – Gauldal: påstand om at innkalling til årsmøtet ikke er gitt til alle medlemmer. 

Både fadder og fylkessekretær har fått henvendelse. Fylkessekretæren har etterspurt 

faktagrunnlag for å belyse saken, uten å få ytterligere svar på det.  

 

Aud – Irene: Oppdal, forhindret fra å delta på årsmøtet pga. egen helse. Oppdal 

omrokerte på Leder og Sekretær under årsmøtet. Sekretær trakk seg så like før første 

styremøte. Laget vil avholde ekstraordinært årsmøte for å velge ny sekretær.  

 

Sted: Quality Hotel Panorama, Tiller Dato: 05.04.19 Klokka: 15.00 – 19.00 

 

Møteleder: Anders Øyan  Referent: Kristine Bjoner 

Tilstede: Veronika Kjesbu, Anders Øyan, Anna – Elise Opheim, Tove – Mette Valen, Harald Marsdal 

Hanssen, Nils Magne B. Røstum, Veronica Winther, Aud Irene Hepsø, Roger Højd.  

Forfall:  

Ikke møtt:  

Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag 

Gjester:  



Roger: Melhus avviklet et greit årsmøte. Skaun inviterte aldri fadderen. Fadderen ber 

seg hjem på besøk på styremøte eller medlemsmøte hos begge lokallag.  

 

Tove – Mette: Hemne, fagdel vdr. Psykisk helse og dette i forhold til 

kommunesammenslåing. Fadderen informerte om fylkeslaget sin jobb med «vi går 

sammen» Lokallagets oppfølging på mail for å ta imot informasjon har kommet i 

orden. Stjørdal har avviklet årsmøte før fadderordningen ble avklart og får besøk på et 

medlems eller styremøte.  

 

Politisk påvirkningsarbeid kan gjøres enkelt i lokallag. Dette er viktig i forhold til egen 

organisasjon også for å knytte nærere bånd.  

 

Harald: Overhalla, hatt kontakt med avtroppende og påtroppende lokallagsleder. Har 

avholdt årsmøte, men ikke konstituert styret enda. Har rekruttering som en av 

hovedutfordringene.  

 

Veronica: Namsos og Inderøy har fått informasjon fra fadder om at det er bare å ta 

kontakt. Inderøy avvilket årsmøtet greit. «et sted å være» på Inderøy er truet av 

nedleggelse.  

 

Veronika: Nærøy og Vikna avviklet årsmøtet i grei orden. Trondheim har valgt å holde 

årsmøtet 11.4.19 og fadderen har kontakt omkring dette.  

 

Anders: Deltok på Snåsa, noen utfordringer med lokalisering av tilholdssted, men 

ellers mye bra som gjøres. Høylandet, fadderen tar kontakt for å be seg hjem på enten 

styremøte eller medlemsmøte.  

 

 

Saker til behandling:  

 

45/19: Vara til ledermøtet skal velges på Fylkesårsmøtet.  

Det skal velges to vara til ledermøtet. Kandidater som ønsker å stille til valg bes gi 

beskjed. Fra forrige diskusjon om saken kom det forslag på: Anders, Tove – Mette, 

Roger.  

 

Vedtak: Fylkesstyret har følgende kandidater til valg på Fylkesårsmøtet: Anders, 

Tove – Mette, Roger.  

 

46/19: Revidert budsjett MH Trøndelag 2019 

Med bakgrunn i tilskuddstilsagnet fra Helse Midt Norge må budsjett behandlet i 

november 2018 revideres.  

 

Ny informasjon, saksbehandler i Helse Midt bekrefter 3.4.19 at det for Mental Helse 

har blitt gjort en saksbehandlingsfeil og det vil komme en tilleggsbevilgning. Når og 

størrelsen på denne er ikke kjent pt.  

  

Vedtak: Helse Midt – Norge har gjort en saksbehandlingsfeil og kommer tilbake 

med tilleggsbevilgning ut over det vi allerede har fått. Budsjettet er redigert på 

inntektssiden av Fylkessekretæren i forhold til den informasjonen vi har pdd. Det 



er kun inntektssiden som er revidert. Budsjettet legges fram for Fylkesårsmøtet i 

revidert tilstand, med de tilleggsopplysninger vi nå har fra Helse midt.  

 

47/19: Brukerutvalg: Helse Midt - Norge, Sykehusapotekene i Midt - Norge, og St.Olavs 

hospital  

 Forslagsfrist på representanter: 15.5.19 

 

Vedtak: Fylkesstyret i Mental Helse Trøndelag oversender følgende forslag til 

FFO Trøndelag:  

 

Helse – Midt: Veronika Kjesbu,  

Sykehusapotekene: Kirsten Paasche 

St. Olavs Hospital: Tove – Mette Valen , Veronica Winther 

Helse Nord – Trøndelag: Harald M. Hanssen  

 

Fylkessekretæren kontakter FFO og følger opp hvordan resten av prosessen skal 

foregå.  

 

48/19: Høringssvar i forhold til ny kulturstrategi for Trøndelag.  

 Høringsfrist 8.4.19 

 

Vedtak: Fylkeslederen samordner av høringsinnspill i løpet av helga for å få 

levert i tide.  

 

49/19: Langtidsstrategi for videreføring av «vi går sammen»  

Cafedialog internt i styret om muligheter for etablering av et treårig helseprosjekt som 

bygger på grunntanken om positiv virkning av fysisk aktivitet i forhold til mental 

helse.  

 

 Vedtak: Saken har ikke et konkret vedtak som sådan. Det videreføres en 

strategisk prosess både i Fylkesstyret og i samråd med lokallagene for å samle de tanker 

som til nå er gjort om mulighetene som ligger i dette.  

 

50/19: Eventuelt 

 Forsikring, lovpålagt yrkesskade og evt. spesialforsikring (pc utenom kontor)  

-Lovpålakt Yrkesskade opprettes for Fylkessekretæren. 

 

 Representanter til rettighetsutvalg 

-Rettighetsutvalget krever at den som ønsker å ta det på seg er villig til å faktisk gjøre 

en innsats. Kandidater som foreslås fra Mental Helse Trøndelag er: Pål Arild Sand og 

Harald Marsdal Hansen.  

 

 VIVAT – kurs 

- Veronica Winther ønsker å delta, sender påmelding selv.  

 

 Politisk seminar 6. og 7. juni 

- Fylkessekretæren undersøker om Trøndelag kan få 6 plasser. Og purrer på 

lokallagene for å melde inn påmelding.  

 

 Signaturstempel 



- Fylkesleder og sekretær anskaffer stempel slik at signering av dokumenter i de 

situasjonene der det er uforholdsmessig mye tidsforbruk og kostnad med å møtes 

for å signere dokumenter fysisk.  

 

 Tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune 2019.  

Tildelt 20’ x 2  

- Bestem selv hva pengene brukes til. Hilsen Trøndelag Fylkeskommune.  

 

 Pasient og brukerombudet 

- Dialogmøte 9.5.19 vdr dialog og samhandling mellom kommunene og 

spesialhelsetjenesten.  

- Hvem vil delta: Veronika Kjesbu, Anna – Elise Opheim, Aud – Irene Hepsø, 

Harald Marsdal Hanssen og Roger Højd.  

 

Kurstilbud for ungdommer (ungdomsskolen) viktig å starte arbeidet for å selge inn kurstilbud 

i god tid.  

 

Medvirkningsprosesser i forhold til utforming av skoler, barnehager og nærmiljø for øvrig. 

Mental Helse sine lokallag har god mulighet til å bli tatt med i ulike slike prosesser med å 

drive politisk påvirkning og gjøre organisasjonen kjent i kommunen.  

  

Neste fylkesstyremøte: 14.5.19 på Skype (?)  

 
 

Steinkjer 05.04.19 

 

 

Med hilsen 

 

Veronika Kjesbu Kristine Bjoner 

Fylkesleder  Fylkessekretær 

 

 

 

 


