
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE 

 
Sted:  Strand Hotel Fevik. 

Dato/tid:  Torsdag 22 mai kl. 15.00 – 18.00  

  
 

 

  

Tilstede:  Nils-Odd Tønnevold, Geir Arne Hageland, Hans Emil Møller-Hansen, Kristin 
Holter-Sørensen 

Varamedl:  Marit Havre Nilssen. 

Frafall:            Kjetil Bragstad, Arne Wilberg, gyldig frafall                

Protokoll: Liv Karin Søstuen administrasjonssekretær     

 
 

 

Sak:  19/14:         Til stede. Forfall 

   Vedtak: godkjent. 

 

Sak:  20/14:         Godkjenne innkalling 

   Vedtak: godkjent. 

 

Sak:  21/14:        Godkjenne saksliste (egen sak årsberetning 25.14) 

   Vedtak: godkjent.  

 

Sak:  22/14:        Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt) 

   Kjetil skriver under senere. Ikke tilstede. 

   Vedtak: godkjent. 

 

Sak: 23/14:                 Orienteringssaker 

Studieutvalget    v. Liv Karin 

Det har ikke vært noen nytt møte siden forrige styremøte. Søknader til 

Ekstrastiftelsen er under bearbeiding. Frist er 14 juni. Søknader 2015 er:  

vinteraktiviteter langrenn og alpint, golf, rehabilitering i samarbeid med 

Landaasen, kropp selvbilde identitet og event. Spania. Liv Karin følger opp alle 

søknadene. Kavli har også  «søknadsmuligheter» Marit sjekker opp dette litt 

nærmere. Kristin har en ide om å «få med» fysioterapeuter på et prosjekt. 

Dette jobber vi videre med til neste års søknad.  Legger vekt på å få frem 

kompetansen i Extraprosjeksøknadene ved å beskrive prosjektgruppe med 

personer og funksjon/stillinger (evt mini cv) 

Vedtak: tatt til orientering.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Økonomiutvalget                           v. Geir Arne  

Orientering om regnskapet. Være litt oppmerksom på aktiviteter som blir «for 

populære», vi må holde oss innenfor grensen på antall deltagere som 

subsidieres.  De som melder seg på etter at kapasiteten er fulltegnet må betale 

full pris eller «settes på venteliste». Økonomien i Momentum er «sunn».  

Vedtak: tatt til orientering.  

  

 Sport og aktivitetsutvalget   v. Geir Arne 

 Det er planlagt ulike aktiviteter, for 2014 er det Bakke, Landaasen og Hjerkinn.  

 2015: vinteraktiviteter med langrenn og alpint, golf og event. «noe i Nord».  

Vedtak: tatt til orientering.  

   

                      Samfunnspolitisk utvalg   v. Hans Emil 

Ingen nye opplysninger fra forrige møte. Forslag om å få verkstedene til å lage 

gode proteser ved å utarbeide (1) forslag til å innføre endringer på 

Ferdigattestskjema som kvalitetskrav vedr hylsekomfort, innstilling, funksjon, 

utseende, tidsaspekt, opplæring, gangtrening og (2) arbeide for å få fritt 

verkstedsvalg på tvers av landet (ikke som nå, begrenset til «innen 

helseregionen») 

Vedtak: tatt til orientering. 

     

             Web/It utvalget                           v. Kjetil 

Utsatt. Kjetil ikke tilstede.    

Vedtak: tatt til orientering.  

 

   Likemanns og pårørendeutvalget v. Hans Emil 

   Momentum har utarbeidet eget likemannskurs som er prøvd ut i Bodø.  

   Planlegger et likemannskurs til høsten i Trondheim.  

   Vedtak: tatt til orientering.  

    

Redaksjonen                          v. Nils-Odd 

Alt er som planlagt. Redaksjonen er representert på de fleste arrangementer, 

de lager reportasjer i Livsglede. Datoer for de neste arrangementer sender 

Flemming og Hasse.  

Vedtak: tatt til orientering.  

                         

Informasjonsutvalget                      v. Nils-Odd 

Det er nå laget nye «rollupser» det skal deles ut en til hvert fylkeslag.  

Vedtak: tatt til orientering.  

 



 

 

                         Utvalg for livsgledeutstilling  

og Momentumpris        v. Hans Emil 

Utstillingen skal være på Landaasen fra 4 juli, hvis mulig kan den stå til 

Momentum Sør-Øst skal ha den i Telemark.  

Telemark Sykehus i uke 40-43.  

Forslag til å komme med forslag på kandidater til Momentumprisen kunngjøres 

i neste Livsglede og på våre hjemmesider.  

Utvalget følger opp. 

Vedtak: tatt til orientering.  

           

 

Sak: 24/14:      Forberedelse til ledersamling  

   Mye repetisjon fra forrige samling. Dialog fra fylkeslagene.  

 

 

Sak: 25/14:  Årsberetning 2013 
   Ferdig undertegnet. Sendes Bdt Viken. Liv Karin følger opp.  

   Vedtak: vedtatt og underskrevet.  

 

 

Sak: 26/14:  Eventuelt 

Liv Karin begynner å få mange timer i forhold til 40%. Det sees litt an 

utover høsten om det event. Skal økes til 50 %.  Liv Karin fører opp 

timer pr. måned. Nils-Odd undersøker i forhold til å få inn 

konsulentfirma som kan bistå med ulike søknader.  

   Ny møteplan vedlagt.  
  

 

  
 

 

Nils-Odd Tønnevold      Geir Arne Hageland 

     

 

----------------------------------     -------------------------------------- 

    
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


