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Utkast protokoll styremøte 31. Oktober Scandic Hotell Airport Gardermoen  
 
Sak: 43/21 Til stede 
  Petter Thime, møteleder 
  Kjetil Bragstad 
  Silje Bjerga Nesland 
   Mark Miller 
  Morten Berg, frafall pga. sykdom  
  Vara: Geir Bornkessel – representerer Morten 
  Vara: Roar Olafsen  
  Referent: Liv Karin Søstuen 
  Vedtak: Godkjent. 
   
Sak: 44/21  Godkjenne innkalling 
  Vedtak: Godkjent.  
 
Sak: 45/21 Godkjenne saksliste 
 Vedtak: Godkjent. 
 
Sak: 46/21 Godkjenne protokoll fra forrige møte 
   Vedtak: Godkjent og sendes til signering elektronisk til: Silje og Geir B 
 
Sak: 47/21 Organisering regionlag – hjelp der det er nødvendig.  

 Gjennom seminaret har vi kommet nærmere regionlagene og det følges 
opp med nytt seminar i februar 2022.   

 Viktig at datoer på arrangementer kommer tidlig,   
bør være inne min. 8 uker før. 

 Kjetil følger opp og ser på organiseringen og hvordan dette kan gjøres i 
fremtiden, ulike innspill kom frem på seminaret.  

 Hjelpe til med arrangementer sentralt i regionene som sliter, samarbeid 
med verksteder kan være en god måte og få til arrangementer rundt om i 
landet - temakvelder etc. likepersonskontakter kan dras med i dette 
arbeidet.   

 Se på muligheten til å få til en tur med hurtigruta som en turné, fra 
Vestland og opp til Nord Norge. Geir følger opp sammen med Liv Karin.  
 

  Vedtak: Godkjent  
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Sak: 48/21 Orienteringssaker - Utvalgsrapporter  
   
Økonomi – regnskap  

• Informasjon v. Liv Karin  
• Økonomi – regnskap ble gjennomgått på seminaret, resultat og likviditet 

er bra.    
• Egenandeler i 2022 følger det samme vedtak som gjelder i ½ år til.  

(alle styremedlemmer gratis egenandel) 
Egenandelsprosenten settes til 30% av totale kostnader og oppad til kr. 
1490,00 forbeholdt at det er i Norge.   

• Reiseutgifter – egenandelen reduseres fra 1500,-til 1000,-  
for lokale arrangementer slik som i Nord settes den til kr. 200,- som et 
tiltak for å få medlemmer til å komme på medlemsmøtene.  
Reiseforsikring må benyttes hvis du ikke kan komme på et arrangement 
du har meldt deg på – bindende påmelding må praktiseres.  

• Budsjetter – LK og MB setter opp forslag til neste møte.  
• Momentum Sverige – Petter, Morten, LK, Roar og event. Hans P? reiser 

til Halmstad i januar.  
• Innkjøp av pc’er til tillitsvalgte – vedtak av innkjøp av 5-10 stk PC`er etter 

behov. LK og Petter følger opp hvem som ønsker å ha pc.  
Petter tar ansvar. 

• Sponsing/gaver fra private aktører – Roar sjekker med Hans Petter. 
Skatteetaten har regler for hvordan dette skal håndteres. 

• Fond – 2,5 mil.  Settes av til fondskonto. 10% handlingsregel overføres 
til driftsbudsjett hvert år. Andre overføringer etter behov/ styrevedtak.  
Følges opp av Morten.   
 
Vedtak: Tatt til orientering og enstemmig vedtatt alle punkter.  

Sport og aktivitetsutvalg  
Informasjon v. Silje/Petter 

• Julearrangementer går som planlagt med ulike påmeldinger fra 10 til 20 
personer.   

• Vinterens arrangementer – Venabu ligger ute til påmelding.  
• Årskalenderen ligger ute på hjemmesiden med ulike datoer.  
• OTWorld – Leipzig 10.-13. mai – Hvem deltar?  

Petter – Geir – Roar – Mark – Kjetil? Petter følger opp med billetter, 
overnatting etc.  

• Momentum weekend 2022 Strømstad,  
evt. alternativ om det ikke er ledig der – Petter og Silje følger opp og 
jobber videre med dette.  

Vedtak: Tatt til orientering og enstemmig vedtatt alle punktene. 
 



 

 

Likepersonsutvalg v. Mark  
• Likepersonsfoldere er laget og sendt ut. 
• Kurs i likepersonsarbeid planlegges  
• 269 besøk og 138 personer er besøkt  

 
Vedtak: Tatt til orientering  
 
 
Studieutvalg 
Informasjon v. Kjetil  

• Liv Karin følger opp søknader  
• Nytt seminar planlegges i februar 2022 ulike temaer:  

Tripletex- Office365 – etc. 
Informasjon – profilering – ny søknad 
 
Vedtak: Tatt til orientering.   

 
Kommunikasjons- og informasjonsutvalg v. Petter    

• Videreføre avtale med innholdsprodusent 
 Petter og Kjetil følger opp og redigerer avtalen med 

Marte.  
 Ser på muligheten til annen utformingen på Livsglede.  

Roar får en rolle og deltar i dette arbeidet.   
 Distribusjon på sosiale medier – finne en person som kan 

håndtere dette.  

•  Månedlig eller timebank fakturering fra Coretrek (nettsiden) 
 Petter ber om en ny 30 timers timebank.  

 
Eventuelt  
Neste styremøte 1. desember på teams 19.00 LK sender innkalling.  
 
Styremøter 2022 – LK sette opp en møteplan til neste møte.  
 


