
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE 

Søndag 12. mai 2013 

 

 
Tilstede:     Nils-Odd Tønnevold, Kjetil Bragstad,  Geir Arne Hageland,  

       Hans Emil Møller-Hansen, Marit Havre Nilssen,  

       Kristin Holter- Sørensen, Arne Wilberg  

      

Fra samfunnspolitisk utvalg:  

Ola Kvisgaard.  Geir Bornkessel gyldig fravær. 

    

  

Protokollskriver: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær 

 
 
SAKSLISTE: 
 

Sak:  55/13  Til stede. Forfall. 
   Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak:  56/13:   Godkjenne innkalling. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

Sak:  57/13:   Godkjenne saksliste. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

Sak:  58/13:   Godkjenne protokoll. 

   Rettelse sak 50/13. 

Kjetil skal ikke ha opplæring den 15. Det var møte i IT-utvalget. De så på 

hvordan systemet fungerte. Gjennomgikk hvordan de legger ut artikler, 

samt oppdatere seg på hvordan de tar backup.  

Vedtak: Godkjent med bemerkning fra styremøte 4.  april. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak: 59/13  Orienteringssaker. 

 

Økonomiutvalg.    v. Geir Arne 

 

Økonomien for 1. kvartal ble gjennomgått. Medlemskontingent er litt 

under budsjettet, alle medlemmer har ikke betalt kontingent. Purringer 

blir sendt ut. Alle fakturerte inntekter er ikke tatt med.  

Likviditeten er bra. Geir Arne og Nils-Odd skal ha et møte med 

Momentum Øst i mai for gjennomgang av ulike rutiner.  

Vedtak:  Tatt til orientering. 

 

Likemanns og pårørendeutvalg. v. Hans Emil    

 

Anniken Jahnsen Kvaal (ny leder i Momentum Vest) og Marit H. Nilssen  

skal ha et møte på Haukeland med avd. sykepleier og nyansatt lege. Hans 

Emil stiller seg til disposisjon hvis det er ønskelig. Ellers ingen ”nyheter” 

fra forrige møte. Utvalget skal ha telefonmøte før ferien.  

Vedtak: Tatt til orientering.   

 

Sport og Aktivitetsutvalg. 

 

Ingen melding fra utvalget. Geir Arne tar kontakt med leder av utvalget 

Kjartan Nesbakken Haugen. Utvalget skal være med på neste styremøte 

i september med Sport og aktivitet som hovedtema.  

Vedtak: Tatt til orientering.   

    
Studieutvalg.    v. Kjetil 

 

Kjetil tar kontakt med Jan Erik for å høre hva som er blitt gjort i forhold 

til de oppgaver som han skulle gjøre. Liv Karin og Kjetil har hatt et møte 

der de diskuterte Ekstra midler. Liv Karin følger opp saken. Søknadsfrist 

er 15. juni.  

Liv Karin har oversikt over Funkismidler.  

Vedtak: Tatt til orientering.  

    

Redaksjonsutvalg.    v. Nils-Odd 

 

Alt er under kontroll. Redaksjonen møtes for neste utgivelse. Noen 

ideer om stoff som kan være med i neste utgave er sendt Flemming.  

Vedtak: Tatt til orientering.  

 



 

 

    

 

Informasjonsutvalg.    v. Nils-Odd 

 

Nils-Odd vil i løpet av inneværende år lage kampanjer med de ulike 

brosjyrene for å sette ulike tema i søkelyset.  

Vedtak: Tatt til orientering. 

    

Web/It  utvalg    v. Kjetil 

 

Kjetil oppdaterer hjemmesiden. Bjørnar er mye opptatt og ”ting tar tid”. 

Mulig løsning er å finne en annen ekstern person som kan hjelpe til med 

oppgaver som utvalget ikke selv kan løse.  

Vedtak: Tatt til orientering.  

    

Utvalg for livsgledeutstilling  

og Momentumpris   v. Hans Emil 

 

Livsgledeutstillingen skal i 2013 åpnes og vises i Hordaland i regi av 

Momentum Vest i august. Momentum Vestfold finner en dato for 

åpning/visning etter dette.  

Momentumprisen følges opp av Hans Emil. Det er kandidater lokalt som 

skal få prisen.  

Vedtak: Tatt til orientering.  

 

Sak: 60/13  Hovedtema Samfunnspolitisk utvalg. 
 

Ola Kvisgaard, leder av utvalget, redegjorde for arbeidet utvalget har 

gjort, herunder særlig å sikre fortsatt politisk flertall for finansiering av 

proteser gjennom NAV og avskaffelse av 26-årsregelen, og oppfølging av 

disse og andre saker.  

Utvalget kommer med en utfyllende rapport om sitt arbeid.  

Vedtak: Tatt til orientering.  

 

Sak :61/13  Eventuelt. 

    

Det er nå ønske fra styret at vi lager årshjul på de ulike aktiviteter.  

   Forslag på aktiviteter er:  

   Vinter:  Momentum Sentralt, vinteraktivitet, ski etc. 

Vår:   Momentum Sentralt, Momentumweekend. 

  Med bistand fra lokalt lag der weekenden arrangeres.  



 

 

Sensommer/ 

Høst:  Momentum Øst, ”Bakkeweekend” 

  Momentum Innlandet, Aktivitet til fjells (Hjerkinn) 

  Momentum Nordland, Hurtigrutetur.  

Flere forslag kan være ”gym”.  

Her vil studieutvalget med hjelp fra økonomileder søke midler fra 

ekstrastiftelsen. Søknadsfrist er 15. juni for aktiviteter som er tenkt 

arrangert i 2014.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
  _________________   ___________________ 
  Nils-Odd Tønnevold    Kjetil Bragstad 


