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Lillehammer 22.08.2019 

 

Referat  fra STYREMØTE 

Tilstede: Per Morten, Mette, Nils og Staale 

Forfall Tom og Ingrid 

Tid:   Onsdag 21/8-19 kl. 17:30 

Sted:   Gjøvik 

 

Sak 55-19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  Godkjent 
  

Sak 56-19 Referat fra styremøtet 05.06.2019 
  Godkjent Mette legger det ut på internettsiden 

Sak 57-19 Sammenslåing til Innlandet fylke –se vedlagte notat fra møte den 13/8 
  Staale refererte fra møtet og fikk tilslutning til det som er snakket om. 
  Per Morten og Mette oppretter facebookgruppe 

Sak 58-19 Søknad SNS HedOpp se vedlegg 
  Søknaden sendes slik Staale har skrevet den 

   

Sak 59-19 Økonomisk status se resultatrapport 18.08 
  Vi er i bra balanse  
Sak 60-19 Kandidat til rådet for funksjonshemmede Innlandet 

Staale tar det med i styremøte i SAFO g Mette snakker med Irene B 
Hoff 

 

Sak 61-19 Kurs til høsten 
   Status 

Kelly -linedans 
Linn helt med 
Frank Jarle forskningsprosjekt arbeid for alle 
Staale info NFU -lokallagenes time og -NFU innlandet 
Torgrim Quizz 
Mette kan ikke 
Staale er borte på lørdag 
Mulig tilbud om å se forestilling (Teatergruppe for funksjonshemmede) i 
Fagernes mellom kurs og middag. 

   Nils A er kontakt 
Nils N tar kontakt med Kjetil K 
*Staale innkaller Per Morten og kursgruppa til møte den 28 eller 29/8 



*Øke egenandeler  
100 for enkeltrom 
150 for dobbelt og ledsager 
 
 

 

Sak 62-19 Kommende arrangementer 

* Samhandling mellom spesial– og kommunehelsetjenesten 9.-10. oktober 
2019 ekstrakonferanse SAFO Nils deltar 

*Kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland blir 
avholdt: Torsdag 26. september 2019 

* Høstkonferanse 1.-2. november 2019. HSØ - MBOs evaluerings- og 

erfaringskonferanse 2019 

* Fredag 8.november arrangerer NFU en fagkonferanse i Oslo sentrum med 
selvbestemmelse som hovedtema. Mange personer med utviklingshemning under 
vergemål opplever å bli fratatt sin samtykkekompetanse. Denne problematikken 
ønsker NFU å belyse ved å arrangere en fiktiv rettssak. Merethe og Nils N har meldt 
seg på -Staale dersom sammenfall med fylkesledersamlingen. 

Sak 63-19 Orienteringssaker 

  *Arbeidsgruppemøte SAFO SØ 25.06.2019 og 20.08.2019 

  Kandidat til brukerråd Helse SØ 

  *Ny forskrift for TT-ordningen i innlandet 

Staale sender riktig dokument   

Sak 64-19 Lokallag med lite eller ingen aktivitet status på de vi har snakket med og 
fortsatt jobbing 

 Øystre Slidre Per Morten snakker videre med Nils A 

 Staale snakker med Fron 

 Mette med Toten 

 Styret ønsker at Lokallag uten aktivitet enten slås sammen med 
nabolag eller settes under administrasjon av fylkesstyret. Vi vil avklare 
dette i god tid før sammenslåingen til Innlandet fylke. 

Sak 65-19 Møteplan 2019. 

Tirsdag 24/9 kl 17:30 Øybu? 

Kurshelg til høsten 18-19-20/10 -2019 på Fagernes 

Sak 66-19 Evnt 

  Drøfting om teoretisk mulighet for å fortsette som separate fylkeslag. 



Styret er enige om at vi jobber mot sammenslåing til ett fylkeslag i 
Innlandet som beskrevet i handlingsplanen og tar ikke noe initiativ til 
noe annet. 

Ref  

Staale Stampeløkken 
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