
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET 

 

   Sted: Clarion Hotel Stavanger 

Dato/tid:   Lørdag 7 november kl. 10.00. 

 

 
  

Tilstede:   Kjetil Bragstad, Petter Thime, Morten Berg, 
   Silje Bjerga Nesland, Petter Thime, Mark Miller,  

 

Gjester:   Marthe Nordahl, Hans Petter Børresen  

 

Fravær:   Geir Bornkessel,  

   Thomas Sebastian Blancaflor følger møte digitalt. Godkjent    

Referent:   Liv Karin Søstuen  

 
Sak: 29/20 Til stede, Forfall 

  Forfall Geir Bornkessel, har gitt beskjed. 

  Sebastian følger møte digitalt.  

  Gjester: Marthe Nordahl, Hans Petter Børresen  

 

  Vedtak: Godkjent 

   

Sak: 30/20  Godkjenne innkalling,  

 Vedtak: Godkjent 

 

Sak: 31/20 Godkjenne saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak: 32/20 Godkjenne protokoll fra forrige møte  

  Vedtak: Godkjent   

   

 

Sak: 33/20         Orienteringssaker - Utvalgsrapporter  

  Økonomi      

Ref. utvalgsrapport, herunder: 

• Regnskap, godt resultat hittil i år.   

• Budsjett 2021, Morten setter opp og lager nytt budsjett for 2021 sentralt med 

bakgrunn i normale aktiviteter 2021. Sender regnskap med vedlagt info. om 

oppfordring til å lage mindre aktiviteter lokalt, setter opp budsjett for 2021 

etter dette. 



 

 

• Sette opp oversikt over hva som er overføringsmidler fra 2020 til 2021og 

sende lokallag, samt sentralt.  

• Økonomirutiner, ingen endring godkjent tidligere rutiner. 

 

Vedtak: Morten og Liv Karin jobber med å utarbeide budsjetter og  skriv 

til fylkeslagene. 

Vedtak godkjent. 

 

 

Sport - og aktivitetsutvalg   v. Silje 

Ref. utvalgsrapport, herunder: Status,   

▪ Aktiviteter 2021, tilbud fra Funkibator om vinteraktivitet på Hovden i tillegg til 

det som er vedtatt på Østlandet. Legge til rette for at familier skal få delta i 

større grad. Silje tar kontakt med Geir Arne. Få dette med i invitasjonen. søke 

Liv Karin følger opp muligheten til å søke lokale midler. 

Tilbud fra Funkibator på aktivitet Hovden, godkjent. 

▪ Utvidet tilbud fra Funkibator på utvidet kapasitet til Ridderrennet, ok.  

▪ Holder tilbudet oppe hvis Ridderrennet blir avlyst, kan lage «egen» 

aktivitetshelg, Momentumarrangement.  

▪ Venabu ok. 

▪ Alpint – Oslo ok 

▪ Få ut invitasjoner asap. 

▪ Momentumweekend: avbestille Sverige, finne ny lokasjon i Norge. Tilbud fra 

Sarpsborg, Scandic Holmenkollen Park (se eget utarbeidet budsjett på begge i 

mappe) Utvalget innhenter nye tilbud før det tas en beslutning om sted.  

 

Vedtak: tatt til orientering.     

Studieutvalg              

Ref. utvalgsrapport, herunder 

Landsmøte 2021 

▪ Handlingsplan: Nye forslag legges inn i eksisterende handlingsplan Kjetil 

utarbeider forslag og legger ut til neste styremøte.  

▪ Økonomi, ok se punkt 33/20.  

▪ Vedtekter – organisasjonsstruktur, forslag til nye vedtekter er laget.  

o Målet med endringen er å forenkle strukturen i Momentum slik at det 

ikke blir en «topptung» organisasjon.  

o  



 

 

o Viktig med god informasjon ut til fylkeslagene, Kjetil lager en 

presentasjon som går ut til hvert fylkeslag. Morten er også villig til å 

delta på møtene til fylkeslagene for å informere om økonomi osv 

 

▪ Annet-landsmøtehelg 16-17 i april på Quality Gardermoen.  

▪ Seminar 22-24 januar . Petter og Liv K. finner sted rundt Gardermoen. 

Informere fylkeslagene om disse datoene og sted.  

 

Vedtak: Tatt til orientering, organisasjonsstrukturen informeres ut til 

 fylkeslagene.  

 

Kommunikasjons- og informasjonsutvalget    

(Redaksjonen og web/it) 

▪ Ny kontrakt med Marthe er signert gjeldende fra 2021. 

▪ Oppdatering av hjemmesiden, bør forenkles slik at det blir enklere å finne fram 

på sidene. Petter følger opp med It-selskapet. 

▪ Status, Profilering – endring som ble vedtatt tidligere. Petter følger opp med 

Christine.  

▪ Oppdatere tekst i brosjyrer, Marthe kan være behjelpelig med dette.  

▪ Godta tilbudet fra BL Gaver- bestille 700 stk. og sende til 

husstandsmedlemene. Liv K. sjekke ang. distribuering. Kjetil lager et vedlegg vi 

kan sende med.  

▪ Annonsering 2021, Petter følger opp.  

  Vedtak: Tatt til orientering.  

 

  Livsgledeutstilling      

▪ Eventuelt salg- status, info v. Morten 

Utstillingen er levert Blomquist auksjon for å få solgt bildene.  

Morten koordinere med Marthe hvordan vi skal annonsere salget.  

  Vedtak: Tatt til orientering. 

   

  Samfunnspolitisk utvalg     v. Kjetil  

▪ Status  

Ingen endring siden forrige styremøte.  

 

Likepersonutvalg        v. Mark 

Ref. utvalgsrapport,  

▪ Status, 420 likepersonsbesøk pr. nå. 

▪ Martin i Nord har hatt møte på Unn i Tromsø, noe som var veldig positivt.  



 

 

▪ Likepersonskurs i Oslo er gjennomført.  

  Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

Sak: 34/20  Fylkeslag  

  SørØst: Mark har vært i styremøte. Styret der ønsker ikke å fortsette slik det er 

  nå. Vil gå inn for forslaget om den nye strukturen. 

  Øst: Usikkert på om sittende leder fortsetter. Har fått informasjon om forslaget på den 

  nye planlagte strukturendringen – vedtektsendringen, noe som de er positive til.  

  Alle fylkeslag har satt dato for årsmøte/julelunsj, minus Momentum Nord. De skal kke 

  holde møte i 2020. Viktig at fylkeslagene får god informasjon om forslag til ny  

  strukturendring i Momentum. Kjetil utarbeider et skriv som sendes, event. Følger opp 

  med møte og telfonkontakt.  

   

 Vedtak: Tatt til orientering.  

 

 Eventuelt:  Styremøteplan for 1. halvår 2021. 

   16.  januar – digitalt kl. 10.00 

     7.  februar i forbindelse med seminaret 

   11.  mars – kl. 20,00 digitalt  
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