
 

ta 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE  

 

Sted:    Sted: Sted:   Scandic Helsfyr Hotel  

 Strømsveien 108 Oslo  

 
 

Dato/tid:  20. april 17.00 -   

  

Tilstede:  Kjetil Bragstad,  Arne Wilberg, Kristin Holter-Sørensen 

  Geir Arne Hageland, Merete Linde-Nielsen, Marit H. Nilssen, 

 

Varamedl:  Nils-Odd Tønnevold,  gyldig fravær.  

                         

Referent: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær     

 

 

Sak: 12/17: Til stede. Forfall  

  Leder Nils-Odd Tønnevold gyldig fravær. Kjetil Bragstad nestleder leder styremøte.  

Styret er beslutningsdyktig med to vararepresentanter.  

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak: 13/17:       Godkjenne innkalling. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak: 14/17:        Godkjenne saksliste. 

             Vedtak: Godkjent. 

 

Sak: 15/17:       Godkjenne protokoll fra forrige møte.  

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak: 16/17 Landsmøte   v. Nils-Odd/Liv Karin  

  Gjennomføring 

 Styrets forslag til:    

o Møteleder/ordstyrer, Nils-Odd Tønnevold 

o Tellekorps 2 stk, velges på møte  

o Undertegne protokoll 2 stk, velges på møte 

o Referent, Liv Karin Søstuen  

 

Vedtak: Godkjent 

 

 



 

 

Sak:  17/17 Kursweekend 

  Orientering v. Kjetil  

Orienterte om temaer som skal gjennomgås i løpet av kurshelga. Målet er at flere i 

fylkeslagene skal kunne bli litt mere selvhjulpne i sine verv.  Det er mange utfordringer 

som kan løses og bli bedre i fylkeslagene  

 

Vedtak: Godkjent, tatt til orientering 

 

Sak 18/17  

Orienteringssaker  

Utvalgsrapporter       

Likepersonsutvalget      v. Arne 

Ingen ny rapport fra forrige gang.  

Utvalget skal sette dato for de 2 neste kurs i likepersonarbeid.  

Utvalget ser på muligheten til en likepersonkoordinatorsamling.  

 

Vedtak: Godkjent, tatt til orientering.   

 

Økonomiutvalg      v. Geir Arne 

Rapport fra utvalget ble gjennomgått. Økonomien 1. kvartal gir et positivt resultat. 

Tripletex gir oss enda flere muligheter enn det som brukes i dag.  

 

Vedtak: Godkjent, tatt til orientering.  

 

Sport-og aktivitetsutvalget      v. Geir Arne 

Rapport fra utvalget ble gjennomgått.  

Alpinsamling i Myrkdalen, litt få deltagere. Geir Arne er ikke helt fornøyd med stedet 

som arrangør. Det bør også være med en helgedag i opplegget ikke bare hverdag.  

Ridderuka, ingen påmeldinger fra Momentum, men det jobbes med å få til et opplegg 

igjen i 2018. Deltagerne finnes «der ute» 

Det jobbes med å kunne få til et opplegg rundt Beitostølen Helsesportsenter og 

«Kysthospitalet». Lokale arrangementer planlegges.  

 

Kunne også være en ide og lage en idebank der «erfarne» brukere kan forespørres. For 

eksempel. Golf v. Erik, langrenn Geir Arne osv.  

 

Vedtak: Godkjent, tatt til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Studieutvalg      v. Kjetil 

Rapport fra utvalget ble gjennomgått.  

En søknad til ekstrastiftelsen er sendt 15 mars. Liv Karin er påmeldt på tilskuddskurs i 

Oslo 5. mai. Liv Karin og Kjetil følger opp søknader og frister.  

Oppdatering av veiledningshåndboka er lagt ut på dropbox i forkant av møtet. Enkelte 

punkter ble gjennomgått av Geir Arne. Oppdateringene ble vedtatt og godkjent. Den 

legges ut før neste styremøte. 

  

Vedtak: Godkjent, tatt til orientering.   

 

Web/It utvalget 

Rapport fra utvalget ble gjennomgått.    V.Kjetil 

Kjetil har hatt opplæring i google analytic. Gjennomføre opplæring på nyhetsbrev og 

overlapping med Kristian Buen.  

 

Vedtak: Godkjent, tatt til orientering.  

 

Redaksjonen                          Fremlagt 

Rapport ble fremlagt av Kjetil  

Det er satt opp økte kostnader i redaksjonen etter hvert. Det foreligger Ingen 

speisfikasjon av hva som gir økte utgifter. Styret ønsker gjerne å vite hva som fører til 

flere utgifter nå enn før. 

 

Vedtak: Godkjent, tatt til orientering.  

 

Momentumpris         

Ingen ny informasjon.   

   

Livsgledeutstilling         

Iingen ny informason.  

 

Samfunnspolitisk utvalg      Fremlagt 

Rapport ble fremlagt.  

Ved spørsmål om tilskudd av deltager (amputert) og ledsager Porto Santo. Det gis 

KUN tilskudd til deltager (amputert). Beløpet støttes til deltager (amputert) med kr. 

6500,00 med en ramme på 10 deltagere. Prioritert er 1. gangs deltagere. Det vedtas 

ikke tilskudd til ledsager.  

 

Vedtak: Tilskudd for deltager (amputert) 6.500,00 ramme på 10 deltagere. 1. gangs 

deltagere prioriteres.  

Ingen tilskudd til pårørende.  

   

Eventuelt  

 Møteplan 2017 Liv Karin følger opp og henter tilbud og finner et sted for 

styremøter fremover.  



 

 

 Høyskolen ønsker kontakt med ulike protesebrukere som skal delta på 

forskningsprosjekt. Kan noe av reise og oppholdskostnader «dekkes» noen 

gjennom Momentum? Det ble diskutert og det ble ikke vedtatt noen dekning av 

reiseutgifter.  

Vedtak: Forespørsel ble nedstemt.  

    

 

 

    

___________________     __________________________ 


