
 

 

 

 

         Lillehammer 28.03.2019 

REFERAT FRA STYREMØTE 

Tilstede: Nils, Torgrim, Tom, Edny, Per Morten, Mette og Staale 

Tid:   Tirsdag 26. mars 2019 kl.: 17:30 

Sted:   Hos Edny på Gjøvik 
 

 

Sak 22-19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent 

Per Morten Edny sak til evnt 

Sak 23-19 Referat fra styremøtet 13.02.19 

  Referat godkjent 

Sak 24-19 Årsmøte i SNS Hedmark og Oppland (se vedlegg) 

 Staale og Torgrim drar. 

Sak 25-19 Kurs på årsmøtehelgen.  

Program Staale lager mal med utgangspunkt i invitasjonen, Edny fyller 

på. 

Vi laget romprogram Edny sender til Arvid 

Skrive artikkel med bilder til SFA. 

Forespørsel fra helt med ( se vedlegg). Vi melder tilbake at 

programmet er satt men ønsker velkommen til søndag på høskurset. 

PÅMELDING STYRET TIL ARVID 

Nils er påmeldt, Mette er påmeldt, Per Morten er påmeldt, Torgrim, Tom 

og Staale på enerom. Edny kommer ikke til lunch på fredag. 

Dekke PMB sin deltakelse på årsmøtehelga -vi dekker tapt 

arbeidsfortjeneste. 

To personer fra Valdres brann og redning kommer til lunch på lørdag. 

Sak 26-19 Årsmøteforberedelser 

  Årsmelding -Gått gjennom 

  Regnskap -Har fått revidert regnskap 

  Budsjett -Arvid lager. 

Valgkomite det er ønskelig at to fra nåværende valgkommite blir med til 

neste år i forbindelse med sammenslåing. 

Møteleder -Odd Granlund. 

Bisitter til møteleder -Torgrim Opheim 
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Sekretær -Marie Kongsli Kleiven. 

  Saksliste -Staale Lager 

Alle oppfordres til å tenke på kandidater til styret og meddele til 

valgkomiteen ved Gro Elisabeth Bråten. 

Arbeidsprogram, -Staale lager forslag og sender på mailrunde 

Sak 27-19 Møte i arbeidsgruppa SAFO Sør-Øst samarbeidet 20/2, Vigdis Endal 

snakket om selvstudie til erstatning for modulbasert opplæring i 

brukermedvirkning.  

Sak 28-19 Arbeidsgruppe fylkeslagsammenslåing. Vi skal ha møte den 8/4. 
 Vi drøfter litt ting Nils og jeg skal ta med inn i gruppen, alle forbereder 

seg ved å lese dokumentene fra Trøndelag. 
 Valgkomite en eller to fra valgkomiteen forberedt på å sitte i felles 

valgkomite til årsmøtene om ett år.  
 Styremedlemmer velges for ett år på årsmøtet nå men 

forespeiles å sitte videre i det nye felles styret. 
 Kurs -forskjell i aktivitet vervet mye medlemmer populært 

hvordan videreføre samvær tilhørighet medlemskap lokalisering 
 Øybu 
 Penger 
 Lokallag 

Sak 29-19 Orienteringssaker 
 Møte i arbeidsgruppen SAFO Sør-Øst den 10/4 Nils møter 

 *Program for Vårkonferansen, samt begynne å planlegge 

høstens konferanse. 

*Finne kandidater Brukerutvalget for Helse Sør-Øst 

RHF.Perioden for nytt brukerutvalg vil være 1.1.2020 til 

31.12.2021 

Sak 30-19 Anskaffelse terassemarkise Øybu? (Se vedlegg fra hyttekommite) 

  Vi vedtok at hyttekomiteen anskaffer markise. 

Sak 31-19 Møteplan 2019. 

  Fredag 26/4 -Søndag 28/4-19 Styremøte og kurs/årsmøte 

Kurshelg til høsten 18-19-20/10 -2019?? 

Sak 32-19 Evnt 

*Per Morten har fått priser på rulletekst på skjermer på legekontor, vi 

vurderer på neste møte. 

*Nytt fra Gjøvik  

ROM -forum for fagfolk og pårørende voksne for barn. 

Edny sender brosjyren. 
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