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Protokoll fra styremøtet i Momentum 16.06.2011
Sted: telefonstyremøte
Dato/tid: 16.06.2011 kl 19
Tilstede: Hans Emil Møller-Hansen, Liv Karin Søstuen, Finn-Atle Leirpoll, Kjetil Bragstad
(inntil han måtte gå på flyet), Elin Holen De Capitani, Lillian Perret
Forfall:, Helge Borgevad, Turid Bornkessel, Kristin Holter-Sørensen,
Protokollfører: Elin Holen De Capitani

Sak 054/11: Godkjenning innkalling og saksliste
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Sak 055/11: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19.05.2011
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Sak 056/11: Status medlemmer
HM: 422, FM: 155, SM: 64, BM: 30 SUM 672
Jevnt over noen tilganger og avganger, ikke noen store endringer.
Sak 057/11: Prioritere og fordele oppgaver. Diskutere hvordan vi skal gjennomføre
oppgavene
Medlemspleie ble delt med fylkeslagskontakt
Medlemspleie – kampanjer ifm livsgledeutstillingen. Mot verksteder og rehab.
Likemannsarbeid – ingen tilføyelser
Ansette sekretær – Avtale med Bjørg er opphørt. Hans Emil jobber videre.
Rekruttere studieleder – foreslås at det kan kobles mot sekretærfunksjonen
Konvolutt med info – ingen tilføyelser
Regnskapsfører på anbud – ingen tilføyelser, regnskapet føres inntil videre av Accuratus
regnskap.
Reklame for momentum, filmsnutt (animasjon) – får input fra Hasse/Flemming
Fagdag for momentums medlemmer – må finne en balansegang på hvor mye fag en skal ha
Samling for fylkesledere mv – ingen tilfyelser
KS håndbok – ingen tilføyelser
Oppdatert tabell vedlagt. Blir videre behandlet på neste styremøte
Sak 058/11: Livsgledeutstillingen
Orienteringssak.
Sak 059/11: Komitè for momentumpris
Utsettes til neste styremøte
Sak 060/11: Eventuelt
- Fylkesleder i sør, Jan Henry Høyland, var grønn på data. Har betalt ca 1000 kr til
instruktør for å lære mer og ønsker det refundert.
Vedtak: Vi dekke dette denne gangen. Det skal videre søkes i forkant før en aktivitet
blir godkjent.
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- FFO Seminar om Samhandlingsreform.
Vedtak: Egenandel kr 1600 dekkes sentralt. Ønsker Buskerud å sende mer enn 2
deltagere må dem dekke av sitt budsjett.
-

Rune har kontakt med Landaasen for å opprettholde pårørendekontakt der.
Likemannskontakt Tor Dalsheim skal Hans Emil prate med angående hans funksjon,
han har ikke prioritert dette nå.

Drammen 16. juni 2011
Elin Holen De Capitani

