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Protokoll styremøte 2.juni på teams  
 
Sak: 27/21 Til stede 
  Petter Thime møteleder  
  Kjetil Bragstad, Mark Miller, Morten Berg, Silje Bjerga Nesland 
  Vara: Roar Olafsen 
  Fravær: Geir Bornkessel - godkjent 
  Referent: Liv Karin Søstuen 
  Vedtak: Godkjent. 
   
Sak: 28/21  Godkjenne innkalling 
  Vedtak: Godkjent.  
 
Sak: 29/21 Godkjenne saksliste 
 Vedtak: Godkjent. 
 
Sak: 30/21  Godkjenne protokoll fra forrige møte  
  Vedtak: Godkjent sendes til signering elektronisk til: Silje og Mark. 
 

  
Sak: 31/21 Orienteringssaker - Utvalgsrapporter  
    
  Økonomi – regnskap 

• Viktig at holdes til de beslutninger som er bestemt 
• Petter og Morten følger opp regnskap med Marte 
• Regnskap er ajourført pr. 31. mai   

  Vedtak: Tatt til orientering.   
 
  Sport og aktivitetsutvalg  

• Momentum Weekend 
84 påmeldinger av medlemmer 
4 firmapåmeldinger (7 personer) 
Utvalget følger opp weekenden. 

• Golf 29. mai – utsatt til 4. sep pga. covid-19 situasjonen i Sør-Norge.  
Spørsmål om det er mulig å kombinere golfdagen med planlagt seminar 
for styremedlemmer denne helgen. Se punkt under studieutvalg.  

• Spania - oktober 
Det er mottatt tilbud fra Roar og et fra Momentum Øst v. Hans Petter. 
Hovedstyret ber Roar kontakte Momentum Øst om å samarbeide slik at 
det kan legges fram et felles forslag som kan vurderes videre.  
Hovedstyret vedtar en støtte på kr 4000,00 pr. deltager, dette gjelder kun 
til de som er amputert, dysmelister og ortosebrukere.  
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Ledsagere betaler full pris. Flyreiser må dekkes og bestilles av den 
enkelte. Roar følger opp saken med Momentum Øst. 
  

• Dovre 
Dovre 1 - 11 deltagere turen går som planlagt. Info går ut til deltagere i 
løpet av uke 22. 
Dovre 2 - 10 deltagere som er påmeldt.  

• Aktiviteter regionlag 
Vest - sommertur er planlagt og sendt ut invitasjon.  
Geilo er bestilt i desember. 
Sør Øst - julearr. i tillegg til Momentum sine sentrale arrangement. 
Innlandet - julearr. I tillegg til Momentum sine sentrale arrangement.  
Øst - lokale arrangement planlegges.   

• Hjerkinn 2021/2022 Bestilt uke 32 gjennom Funkibator.  
Silje følger opp med Funkibator for tilbud vinter 2022. 

  Vedtak: Vedtatt og tatt til orientering.  
    
  Likepersonsutvalg 

• Vellykket likepersonskurs på teams er gjennomført med nye likepersoner 
i Nord. 

• Mulig planlagt nytt likepersonskurs i Sør-Norge i løpet av sommeren.  
• Roar har noen på lista som også er klare for likepersonkurs. Mark og 

Roar følger opp kurs for disse til høsten.  

  Vedtak: Tatt til orientering.  
    
  Studieutvalg 

• Veiledningshåndboka 
Kjetil har begynt å redigere veiledningshåndboka. Ser på endringer og 
eventuelt lager en forenklet utgave. Liv Karin er behjelpelig med dette 
arbeidet.   

• Seminar 3-5 sep.  
Ser på muligheten til å legge denne sammen med golfdagen. Eller å 
lage digitalt seminar hvis ikke det er mulig å kombinere med golfdagen. 
Kjetil følger opp program til seminaret og følger opp tilbakemeldingene 
fra Regionlagene.  
Utvalgsledere ser på muligheten til å fornye medlemmer i de ulike utvalg, 
kan tas opp på seminaret. Hvis ikke det blir gjort tidligere.  
Sted for seminar følges opp av Petter og Liv Karin (overnatting, båttur 
el.) 



 

 

• Åpne vedtak 
liste er gjennomgått og vedtak er lukket.  

  Vedtak: Vedtatt og tatt til orientering.  
  
  Kommunikasjons- og informasjonsutvalg 

• Profilering/navneendring   
Nye endringer er lagt inn på ulike dokumenter. 
Må gjøres på ID-kort og v-kort, Liv Karin følger opp med Wisa. 

• Momentum Sverige/Ampisliv 
Kjetil og Petter har hatt møte med Ampisliv.  
Hovedstyret godkjenner at det stiftes et regionlag i Sverige og at det 
innkalles til stiftelsesmøte i Sverige.  
Kjetil holder kontakt og gir informasjon til «svenskene».  

• Journalistisk arbeid 
Morten og Petter avtaler møte med Marte for å gå gjennom avtalen som 
ble inngått tidligere i 2021.  
Hva er med i avtale og hva er ekstra arbeid.   
Forutsigbarhet i fakturering og utgifter. Dette er en ½ års gjennomgang.  
 

  Vedtak: Vedtatt og tatt til orientering.    
       
Eventuelt:       Br.sund,  Liv Karin og Morten følger opp navneendring. 
   

Forslag fra Mark: Benedicte sin bok er ferdig lansert – tilbud fra forlaget  
 på 100 stk. Liv Karin følger opp med Benedicte og innhenter tilbud.   

   
Nytt Styremøte 4 august på teams kl. 20.00 

 
 
 Signature:

Email:

Signature:

Email:

mark.miller@momentum.nu

Morten Berg (Sep 1, 2021 14:14 GMT+2)
Morten Berg
morten.berg@abc-accounting.no
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