
 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE 

 

Sted:   Oslo, Karenslyst Allè 4.  

 

Dato/tid:  Torsdag 1. september 18.00-21.30 

  

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

Holter-Sørensen 

Varamedl:  Marit H. Nilssen, Merete Linde-Nielsen 

Referent: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær     

 

 
Sak:  27/16: Til stede. Forfall. 

  Alle til stede. Styret er dermed beslutningsdyktig. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak:  28/16:       Godkjenne innkalling. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak:  30/16:       Godkjenne saksliste. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak:  31/16:       Godkjenne protokoll fra forrige møte.  

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak:  32/16 Strategisamling Lysebu 30. september – 2. oktober. 

Foreløpig agenda 

• Støtte opp om våre fylkeslag  

• Likepersonarbeid 

• Momentum i Fremtiden, 2020, 2025, 2030? 

• Internasjonal satsning 

• Politisk arbeid 

• Rekrutering 

• Profilering, bilder, video, internett 

• Aktiviteter 

 

Foreløpig tidsplan: 

 Start fredag kl. 17.00. 

 Lørdag blir hovedarbeidsdag. Oppsummering søndag, avslutter med lunsj.  

 Samkjøring fra Oslo eventuelt Hedmark 

Vedtak: Godkjent. Liv Karin Følger opp Lysebu og sender ut program.  

 

  



 

 

Orienteringssaker  

Vedlagte utvalgsrapporter 

 

Sak: 33/16: Økonomiutvalg,  Utvalgsrapport ble gjennomgått.  v. Geir Arne 

   Tripletex 

 Alle avdelinger skal attestere reiseregninger og bilag 

 Legge inn reiseregninger    

 Bedre budsjettoppfølging 2017 

 Medlemsregister oppdateres, purre medlemmer som ikke har betalt  

 Få hjelp fra fylkeslagene til å kontakte «sine» medlemmer  

 Tripletex gir gode oppfølgingsrutiner 

 Godt samarbeid med Elin Holen (regnskapsfører) Geir Arne Hageland (øk.ansvarlig) og 

Liv Karin Søstuen (adm.sekretær)  

Nye inntektskilder: 

 Bistå fylkeslag med å registrere seg i Brønnøysund i forhold til bingomidler/søknad i 

lotteritilsynet  

Regnskapet 1. halvår ble gjennomgått, rammen for resultatet bør være i pluss, klare budsjettet 

og kanskje øke overskuddet. 

 

Vedtak: Utvalgsrapport og regnskap godkjent.    

 

Sak: 34/16: Studieutvalg, Utvalgsrapport ble gjennomgått.  v. Kjetil 

 Følge opp søknadsfrister for tilskudd og økonomisk støtte 

 Bufetat nye rutiner fra 2017, Liv Karin følger opp dette (frist 1. nov) 

 Extrastiftelsen, Kjetil og Liv Karin følger opp søknadsprosessen (frist 15. sep)   

 Akselfondet? Kan være et alternativ hvis ikke det kommer noe fra ES.  

 Oppdatere veiledningshåndboken  

 Utfordringen er få medlemmer i utvalget 

Det har vært dårlig respons fra fylkeslagene om kurs/opplæring  

 Sende fylkeslag forespørsel ang. kurs eller annen oppfølging i fylkeslaget. Sendes før 

«Lysebu» med kort frist. Kopi til alle i styrene. 

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.  

 

Web/It utvalget, Utvalgsrapport ble gjennomgått   v. Kjetil 

 Kristian Buen er ny representant i utvalget. Han har satt seg inn i systemer osv.  

 Holde hjemmeside og FB oppdatert, må få innspill fra bidragsytere 

 Startet med annonsering på hjemmesiden 

 Få på plass rutiner for publisering på nett med Hasse og Flemming 

 Gjennomført 2 møter med Lene og redaksjonen 

 Har gjort opptak på 80GB med videomateriale som kan brukes på Youtube og lage 

korte videofilmer til publisering 

 Opprette Youtubekonto  

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent. 

 

  



 

 

Likeperson- og pårørendeutvalg, Utvalgsrapport ble gjennomgått v. Arne 

 Holde pårørendekurs helgen 28-30. oktober 2016. Forslag og tilbud foreligger 

 Nytt tilbud innhentes da tilbudet fra Park Inn var ganske høyt   

 Tilbakegang av likepersonsamtaler fra 2015, hvorfor skjer dette? Legge en strategi for å 

øke likepersonbesøk/samtaler 

 Må få flere avtaler på ulike Rehabiliteringsinstitusjoner på plass  

 Kristin tar kontakt med Steinar for å få til en avtale med Fram  

 Er alle «våre» likepersoner sertifisert? Her må det avklares om «alle» har kurs osv. 

Sjekke om det finnes noe gammelt i systemet (Liv Karin bistår) 

 Fremtidig profesjonalisering av likepersonarbeidet?  

 Er rapporteringen god nok? Sjekke med Bufetat sine nye vedtekter hvordan dette skal 

rapporteres  

 Arne og Erik Haugen sjekker litt rundt om det finnes en app. Som kan brukes slik at vi 

unngår underrapportering 

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent. 

 

Sport og aktivitetsutvalget, Utvalgsrapport ble gjennomgått    v. Geir Arne 

Utførte aktiviteter:  

 Golf, Momentum Innlandet  

 Hurdalsjøen, Momentum Øst og  

 Hjerkinn, Momentum og Funkibator 

 Alle med gode tilbakemeldinger, noen endringer kan gjøres, legge inn i invitasjoner 

hvordan hotell og utforming er, deltagere må melde inn spesielle behov.  

 Forestående prosjekter 

 Extrastiftelsen og tilskudd 

 Ridderrenn på Beitostølen 

 Momentum Vest, Geilo 

 Momentum Nord?  

Utvalget bør ledes av en person som ikke har interessekonflikt eller at mulig interessekonflikt 

håndteres klokt. 

 

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent. 

 

Redaksjonen                          v. Nils-Odd 

 Livsglede går som planlagt. Alle oppfordres til å sende inn «stoff» til bladet.  

 Liv Karin sender Hasse en forespørsel om filmen som ble laget til Fevik kan sendes til 

oss. Den er betalt av Momentum.   

 

Informasjonsutvalget, Utvalgsrapport ble gjennomgått   v. Nils-Odd   

Nils-Odd og Kristin var representanter på konferansen til Amputee Coalition of America.  

(vedlagt rapport ble gjennomgått)  

Anbefalinger:  

 Utviklingsprogram for opptrening og motivasjon for dobbelt låramputerte og 

hofteamputerte på tvers av landegrenser bør vurderes. 

 Kurs for hvordan bli en velinformert og opplyst bruker bør vurderes 

 Tiltak/kurs for å bli trygg på egen kropp og seksualitet bør vurderes 

 Info fra likepersonkurs/workshop i USA er spilt inn for å gi ideer til vårt opplegg 

Vurdere at minst 3 deltar en annen gang, komme snarlig i gang med planlegging.  

 

Forespørsel om å lage flere treningsbrosjyrer. 

 

  



 

 

Momentumprisen       info. fra Nils-Odd 

Prisenen for 2016 ble utdelt til fysioterapeut Ariana Balsam på Landaasen Rehabilitering.  

Nye forslag er kommet innfor 2017 som behandles av utvalget.  

   

Samfunnspolitisk utvalg      info. fra Nils-Odd 

Nils-Odd har vært i kontakt med helseminister Bent Høie 

Det er en prosess i gang særlig på spørsmål om:  

 Kvalitetsforbedring 

 Likepersontjenesten 

 Fritt behandlingsvalg  

Livsgledeutstilling       info. fra Nils-Odd  

 Rune Søstuen overtar eneansvar for koordinerer utstillingen. Hans Emil Møller Hansen går ut av 

utvalget og takkes for innsatsen.  Rune er i dialog med Momentum Nord vedr utstilling på 

Nordtun, Helgelandskysten og fysikalsk avdeling på Sykeshuset i Tromsø 

 

  Vedtak: Utvalgsrapporter og informasjon er godkjent. 

    

  Eventuelt 

Marit har vært i kontakt med Hurtigruta for tilbud til våre medlemmer 7990,- hele turen 

28.03.20107 frist 30 september. Liv Karin og Marit koordinerer og får laget invitasjon og sendes 

ut til medlemmer. (NB! Etter styremøtet har selskapet som har gitt tilbudet pr. 5 september 

gått konkurs og dermed er invitasjoner og informasjon på nettsider fjernet)  

 

  Profilering av likepersoner, t-sjorter osv. tas på neste styremøte.  

 

 

______________________    ____________________ 


