
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET 
 

   Sted:   Digitalt møte på teams 
  Dato/tid:   Søndag 21.3. 10.00 
 
 
  

Tilstede:   Kjetil Bragstad, Petter Thime, Morten Berg, 
   Silje Bjerga Nesland, Petter Thime, Mark Miller,  
   Geir Bornkessel,  
   
Fravær:  Thomas Sebastian Blancaflor – godkjent  
   
Referent:   Liv Karin Søstuen  

 
Sak: 08/21 Til stede, forfall 
  Vedtak: Godkjent 
   
Sak: 09/21  Godkjenne innkalling,  
 Vedtak: Godkjent 
 
Sak:10/21  Godkjenne saksliste 
  Vedtak: Godkjent 
 
Sak: 11/21 Godkjenne protokoll fra forrige møte 
  Sendes til digital signering til Silje og Mark.  
  Vedtak: Godkjent   
   
Sak: 12/21    Orienteringssaker - Utvalgsrapporter  
  Økonomi      

Ref. utvalgsrapport, herunder: 
• Regnskap overskudd 31.12.20 på kr. 831.908,00. 
• Revidert budsjett 2021. 
• Finne mulighet til å investere i data verktøy til styremedlemmer som har 

behov. Hovedstyret sjekker behov i forbindelse med landsmøte i mai.   
• Revisor valg (må velges formelt og vedtas i hovedstyret) 

 Gjenvalgt og vedtatt på landsmøte 2019. 
Liv Karin følger opp med revisor.  

 
 
 



 

 

 
• Forslag fra økonomiutvalget.  

 Forslag om fri egenandel til alle styremedlemmer ut 2021.   
 Maks kr.1000,00 i egenandel til medlemmer på større 

arrangementer ut 2021.  
 Gjelder ikke utenlandsreiser.  
 Egenandel Momentum Weekend settes til kr. 1000,- gjelder også 

fra torsdag. 
 Dekning av reiseutgifter for lang reisevei opprettholdes.   

Vedtak: Alle punkter vedtatt og godkjent.  
 
Sport - og aktivitetsutvalg    
Ref. utvalgsrapport, herunder:  

• Hovden avlyses. 
Liv Karin tar kontakt med de som er påmeldt og følger opp tilbakebet.   

• Aktiviteter 2021 
 Tilbud fra Funkibator Tour de Dovre – godkjent med to 

datoer for gjennomføring, juli og august.   
Utvalget følger opp.  

 
• Momentum jubileumsweekend – utvalget jobber videre med forslag og 

informasjon. Verksteder, leverandører osv. Invitasjon etter påske. 
Invitasjon av gjester? Utvalget følger opp videre.   

Vedtak: Vedtatt og godkjent.  
 
Studieutvalg              
Ref. utvalgsrapport, herunder 

• Landsmøte 2021(sende ut dokumenter innen 9.april)  
• Årsmelding 2020, godkjent med elektronisk signering Liv Karin 

følger opp. 
• Handlingsplan – gjøre forberedelser til landsmøte  
• Økonomi – godkjent med elektronisk signering Liv Karin følger 

opp.  
• Vedtekter – organisasjonsstruktur legges fram nytt forslag til  

 Landsmøte, styret følger opp.  
• Annet – landsmøtedelegater Liv Karin følger opp med liste.  

• Søknader – Liv Karin følger opp i tilskudds portalen, sende søknad på 
sykkeltur.  



 

 

• Liv Kain lager rutiner og følger opp vedtak fra siste to år om det er noen 
vedtak som «står åpne» sjekk fra landsmøte 2019. 

• Medlemsavgift – samme pris neste periode.    

Vedtak: Vedtatt og godkjent.  
 
Kommunikasjons- og informasjonsutvalget    
(Redaksjonen og web/it) 

• Status, Profilering – Arial skal brukes og alle maler og dokumenter skal 
gjøres om. Følges opp av utvalg og adm.sekr.  

• Nettsidene på andre språk – Petter følger opp. 
• Annonsering 2021 – er fulgt opp og faktura er sendt ut.   
• Innholdsprodusent – ref. fra Kjetil samtale og tilbud fra Marte. Tilbudet 

fra Marte er stort og det foreslås en mindre avtale og at Marte gir tilbud 
fra sak til sak og til hvert arrangement. Finne mulighet til å bruke midler 
som er overført fra likepersonsarbeidet landet rundt til å lage en sak som 
gjelder likepersonsarbeidet. Kjetil følger opp med Marte og lager et 
eventuelt forslag som han sender til Marte.   

  Vedtak: Tatt til orientering.  
 
  Livsgledeutstilling – skal legges ut på auksjon nå.  
     
  Vedtak: Tatt til orientering. 
   
  Samfunnspolitisk utvalg       

• Status – pakkeforløp for amputerte følges opp videre i 2021. 
• Geir tar kontakt med Thomas for videre oppfølging. 

 
 Vedtak: Tatt til orientering.  

  

Likepersonutvalg         
Ref. utvalgsrapport, utsettes til neste møte.  

• Status – lite aktivitet på personlige samtaler.  
• Telefonsamtaler     

  Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sak:13/21 Fylkeslag 
  Se punkt om organisering.  
  Kjetil sammen med Steinar i Øst og Innlandet ser på mulig endring av  
  vedtektene.   
   
  Vedtak: Tatt til orientering.  
 
  
 
Sak: 14/21 Samarbeid/sammenslåing med andre organisasjoner 
  Jobber videre med å få til et samarbeid med Ampisliv. 
   
  Vedtak: Tatt til orientering.    
 
   
 
 
Eventuelt:  
6. april Teams Møte kl. 20.00  
9. mai i forbindelse med Landsmøte.   
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