
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET 

 

    

Dato/tid:   Digitalt styremøte 16. januar 2021 kl. 10.00 

 

 
  

Tilstede:   Kjetil Bragstad, Petter Thime, Morten Berg, 

   Silje Bjerga Nesland, Petter Thime, Mark Miller, 

  Geir Bornkessel,  

   

Fravær:   Thomas Sebastian Blancaflor, Geir Bornkessel - godkjent 

 

Referent:   Liv Karin Søstuen  

 
Sak: 01/21 Til stede, hovedstyret tilstede digitalt, vara frafall.  

  Vedtak: Godkjent 

   

Sak: 02/21  Godkjenne innkalling. 

 Vedtak: Godkjent 

 

Sak: 03/21 Godkjenne saksliste. 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak: 04/21 Godkjenne protokoll fra forrige møte  

  Vedtak: Godkjent – må skrives under neste styreøte.   

   

Sak: 05/21         Orienteringssaker - Utvalgsrapporter  

  Økonomi      
Ref. utvalgsrapport, herunder: 

• Regnskap 2020 overskudd med 835.748,00,  kan komme noen endringer.   

• Budsjett 2021pga av liten aktivitet i 2020 legges det opp til samme budsjett som 

2020 - inntekter 2,8 mil, aktiviteter 2,7 mil.  

• Søknad om til lotteri og stift.tilsynet om koronastøtte er sendt på bakgrunn av 

tapte egenandeler og utgifter i forbindelse med avlyste arrangement.   

• Budsjettert golfaktivitetsdag i mai, tilskuddsmulighet følges opp av Liv Karin og 

Mark. 

• Abonnement på tilskuddsportalen er inngått, kan gi oss ulike nye muligheter til 

nye søknadsgivere – Liv Karin følger opp søknader og frister.  

 

Vedtak: Godkjent tatt til orientering.  



 

 

Sport - og aktivitetsutvalg  

Ref. utvalgsrapport, herunder: 

▪ Status, Venabu går som planlagt, 15 deltagere.  

▪  Pga smittevern og situasjonen i Tryvann flyttes arrangementet til annet sted. 

Funkibator har tilbud om å flytte det til Hafjell eller et annet sted i mars. 

Mulighet for utvidelse fra torsdag. Petter og Silje kontakter Geir Arne og følger 

opp for en eventuell endring. 

▪ Ridderuka er avlyst.  

▪ Hovden må få laget en invitasjon Liv Karin følger opp og sender info til Wisa.  

▪ Momentumweekend i juni planlagt i Oslo og Holmenkollen. Utvalget følger opp 

og planlegger videre hvis det ikke kan avvikles i Holmenkollen.   

▪ Seminar feb. hva gjør vi? Venter til med en avgjørelse til etter den 18.1. Mulig å 

vi ha seminar med for eksempel en fra hvert fylkesstyre, hovedstyret og digitalt 

med andre deltagere. Liv Karin følger opp.  

  Vedtak: Godkjent tatt til orientering.  

   

             

Studieutvalg 

Ref. utvalgsrapport, herunder 

▪ Seminar februar, se punkt over. Kjetil har lagt et forslag til agenda med 

utgangspunkt i det som ble avlyst i august. Programmet ferdigstilles til uka. Se 

dokumenter som ligger i mappe v. Kjetil.  

▪ Digitalisering – hva kan gjøre hverdagen lettere.  

▪ Digital signering- hva finnes (Morten, Petter og Liv Karin følger opp)  

▪ Landsmøte 2021 

o Handlingsplan – legge inn punkt om endringer, aktiviteter 

lokalt, samles til «ledersamling» 1-2 ganger i året.  

o Økonomi – Morten ok. 

o Vedtekter – organisasjonsstruktur, forslag følge 

helseforetakene sine organisasjonsformer.  

o Annet - Start av nye fylkeslag bør leggers inn i vedtektene. 

 
Vedtak: Godkjent tatt til orientering.  

 

 

 

 

 



 

 

Kommunikasjons- og informasjonsutvalget    

(Redaksjonen og web/it) 

▪ Status: Profilering – Petter kontakter og følger opp med Christine på Wisa for 

en oppdatering og nytt innhold, info. konvolutter. Samt ny oppdatering av 

Momentum sin presentasjon.  

▪ Liv Karin ser over hjemmesida for å finne å gjøre endringer og leverer til 

Petter. (medlemmer, utvalg, styremedlemmer osv)  

▪ Annonsering 2021- Petter har fått inn en del avtaler om annonsering i Livsglede 

og hjemmesiden. Har hittil fått inn avtaler på ca.500.000,-. Mangler noen svar 

på tilbud om spørsmål om annonsering. Petter følger opp videre. 

▪ Innholdsprodusent v. Kjetil Livsglede Marte – se referat dokument fra møte 

som Kjetil og Marte har hatt. Video og levende bilder hva kan gjøres videre, 

hvor kan vi få tilskudd til dette arbeidet, Fritt Ord, Dam andre? Liv Karin følger 

opp en event. søknad og frister.  

▪ Lage mediebibliotek- pris fra Marte – Kjetil følger opp med Marte. 

 

Vedtak: Godkjent tatt til orientering.  

Kjetil følger opp med Marte for investering av videoutstyr/kamera. 

 

  Livsgledeutstilling     

  Eventuelt salg- status  

  Morten skal ha møte med BlomQuist i slutten av jan. Gir tilbakemelding etter  

  møte.  

 

  Vedtak: Godkjent.        

   

  Samfunnspolitisk utvalg       

▪ Status – ingen ny info.  

Vedtak: Godkjent.  

 

Likepersonutvalg         

Ref. utvalgsrapport,  

▪ Status – likepersonsamtaler for 2020 viser 483 samtaler.  

▪ Marte skal ha intervju med ulike likepersoner og er godt i gang med dette 

arbeidet til Livsglede.  

▪ Info.konvolutten skal lages litt mer synlig med ny profilering.  

▪ Gruppeinformasjon i Midt Norge på ulike aldershjem – er i gang med arbeidet.  

▪ Arrangement for pårørende i Midt Norge planlegges.  

▪ Momentum Nord – litt rolig, finne eventuelt nye kandidater som kan være med 

i styret.   



 

 

▪ Momentum Innlandet – Roar er i gang med sitt arbeide i Innlandet. 

▪ Fortsette med planlagt tur til Nord Norge når tiden er inne.  

  Vedtak: Godkjent tatt til orientering.  

 

Sak: 06/21  Fylkeslag  

▪ Årsmøte i Momentum Øst når? Mark følger opp.  

Hans Petter tar over som leder etter årsmøte og Steinar går inn som 

nestleder.  

 

Vedtak: Godkjent tatt til orientering.  

 

Sak: 07/21 Samarbeid/sammenslåing med andre organisasjoner (se dokument fra Kjetil)   

Ampis Livi Sverige ønsker en fortgang i arbeidet og lurer på hva de skal gjøre? 

legge ned eller opprette et eget fylkeslag for Momentum? De bør holde på sitt svenske 

org.nr. pga søknadsmuligheter til andre land/EØS.  

 

Kan oppstå interessekonflikter om det å være medlem i Momentum og samtidig jobbe i 

ulike bedrifter som kan ha interesser i Momentum. Må sjekke med Bufdir og FFO hva 

som står i deres vedtekter.  Kjetil følger opp og undersøker hva som er gjeldende slik 

at vi kan endre våre vedtekter etter det som stemmer. 

 

Vedtak: Godkjent.   
 

Sak: 08/21 Liv Karin har vedtatt økning fra 50% til 75% stilling fra 1.2.2021.  

  Morten følger opp og lager ny arbeidsavtale og sender informasjon til Elin.   

   

  Vedtak: Godkjent.     

  

 

Eventuelt:  Styremøteplan for 1. halvår 2021. 

   16.  januar – digitalt kl. 10.00 

     07.  februar i forbindelse med seminaret 

   11.  mars – kl. 20,00 digitalt  

   18.  april konstituerende styremøte 

   

 

  

   

   

   

  

 

Signature:

Email:

Signature:

Email:

mark.miller@momentum.nu

sILJE NESLAND (Apr 6, 2021 13:40 GMT+2)
sILJE NESLAND
silje.bjerga.nesland@momentum.nu
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