
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE 

 
Sted:  PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE 

 
Sted:  Arcticus Hotell, Harstad  

  

 

Dato/tid:  Fredag 29 mai kl: 11.00-13.00  

 

  

Tilstede:  Nils-Odd Tønnevold, Kjetil Bragstad, Hans Emil Møller-Hansen, Geir Arne 
Hageland,  

Forfall:           Kristian Holter-Sørensen, gyldig fravær 

Varamedl:  Marit H. Nilssen, Arne Wilberg 

Referent: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær     

 
 

 

Sak:  21/15:         Konstituering. Tilstrekkelig antall til stede. Styret er dermed beslutningsdyktig 

   Vedtak: Godkjent. 

 

Sak:  22/15:         Godkjenne innkalling 

   Vedtak: Godkjent. 

 

Sak:  23/15:        Godkjenne saksliste 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak:  24/15:        Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt) 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak:  25/15:      Studieutvalg       v. Kjetil 

   Utvalgsrapport ble gjennomgått.  

   Kursopplegg høsten 2015      

Kjetil informerte om forslaget til kursopplegg til høsten til fylkesledere 

og styremedlemmer.  

   Kurs i veiledningshåndboka, IT, web, økonomi, arrangementer.  

Likepersonskurs er også en mulighet til å holde denne helga, utvalget 

vurderer behovet for opplæring av nye likepersoner og 

erfaringsutveksling, særlig ift å få likepersonsopplegg inn i 
behandlingslinjen på sykehus/rehab.institusjoner der det ikke er slik 



 

 

basert på erfaring fra steder hvor det er tatt inn i behandlingslinjen 

allerede.  

Tilbud er mottatt fra Thon Hotell Gardermoen 15-18 oktober.  

Kursdatoen må flyttes da den kommer i konflikt med «Porto Santo tur».  

Utvalget ser på andre muligheter.  

 

Søknader       v. Liv Karin 

Søknad fra Terje Gjøvaag utsettes til neste år. Momentum ser seg ikke i 

stand til å følge opp denne søknaden i år. Vi forholder seg til allerede 

igangsatte søknader. Geir Arne og Liv Karin følger opp ES. Søknader.  
 

Vedtak:  Godkjent.  

 

Infosaker:  

Sak: 26/15:  Økonomi      v. Geir Arne  

   Geir Arne informerte om videre arbeid med:   

 Forbedret økonomistyring 

 Rapportering 

 Medlemsregister 

Geir Arne følger opp rutiner i forhold til dette. Har kontakt med Elin 

som er regnskapsfører for å innarbeide nye rutiner.  

 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak: 27/15  Web/It utvalget.     v. Kjetil 

Utvalgsrapport ble gjennomgått. 

 

Avtale med Momentums fotograf Hasse , Journalist Flemming og Lene 

Haug med å ha mer lagt ut mer aktuelle bilder og tekst på nettet 

(vedtatt på forrige styremøte) er underveis og Kjetil jobber videre med 

saken.  

 

Vedtak: Godkjent.  

 

    

Sak: 28/15.   Landsmøte 2015 

   Nils-Odd informerte om landsmøte og dokumentene. 

Dagsorden ble gjennomgått. 

   Vedtak: Godkjent.  

 



 

 

Sak: 29/15:   Landsmøte i fremtiden 

    Flere alternativer ble diskutert.  

 Egen «Momentumwekend» 

 Ledersamling med landsmøte 

 Landsmøte, ledersamling, «Momentumweekend» 

 Landsmøte separat.  

Det ble ikke vedtatt hvordan dette skal gjøres i fremtiden. Saken tas opp 

igjen til høsten.   

 

   Vedtak: Godkjent.  

     

Eventuelt  Momentum 20 år 2016. Styret bes tenke over innhold og sted.  

   Tas opp igjen til høsten.  

    

Behandlingstur mot fantomsmerter 

Nils-Odd orienterte om behandlingstur mot fantomsmerter til Port 

Santo på Madeira med dr. Finn Reiestad, turen skal gå i oktober. Steinar 

Hansen fra Momentum Øst er kontaktperson. Informasjon gis til 

medlemmer via hjemmeside, FB og e-post. Det er begrensede plasser.  

 

Internasjonalt samarbeid 

Nils-Odd informerte om videre arbeid i IC2A – International 

Confederation of Amputee Associations. 

 

 

 

 

_________________  ___________________ 

 

      

 

 

 

 


