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Protokoll styremøte 8. september på teams  
 
Sak: 37/21 Til stede 
  Kjetil Bragstad, møteleder 
  Petter Thime 
   Silje Bjerga Nesland 
   Mark Miller 
  Morten Berg 
  Vara: Roar Olafsen, Geir Bornkessel – forfall  
  Referent: Liv Karin Søstuen 
  Vedtak: Godkjent. 
   
Sak: 38/21  Godkjenne innkalling 
  Vedtak: Godkjent.  
 
Sak: 39/21 Godkjenne saksliste 
 Vedtak: Godkjent. 
 
Sak: 40/21  Godkjenne protokoll fra forrige møte  
  Vedtak: Godkjent og sendes til signering elektronisk til: Mark og Morten 

  
Sak: 41/21 Organisering regionlag – hjelp der det er nødvendig 
  Hva kan gjøres i de regioner som sliter?  

 Mark og Roar fra hovedstyret reiser til Momentum Nord og  hjelper til 
med å få til aktiviteter sammen med Martin Hartløff som er 
kontaktperson. Kan invitere til aktiviteter på ulike verksteder osv.   

 Andre regioner må representanter fra hovedstyret reise ut og hjelpe til. 
 Petter og Silje tar ansvar for å få til aktivitet i SørVest sammen med 

styret i Sør Vest.   
 Liv Karin kan bidra med hjelp til Innlandet. 
 Nytt seminar i oktober tar opp denne problemstillingen.   

 

  Vedtak: Vedtatt og godkjent.  
 
Sak: 42/21 Orienteringssaker - Utvalgsrapporter  
  Økonomi – regnskap Informasjon v. Morten  

• Likviditet og resultat er bra.  
• Momentum Sverige – Morten og Liv Karin bistår med å sette opp 

budsjett for kommende aktivitet, ta utgangspunkt i lignende aktivitet i 
Norge for eksempel Geilo og bistår med finansiering.  

• Finne mulige søkerorganisasjoner i Sverige. 
• Møte med Nils-Odd og forvaltning av økonomiske midler i fremtiden. 
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Kjetil og Morten har hatt møte med Nils-Odd om en eventuell forvaltning 
av dagens egenkapital. Pr. dags dato er det veldig lite renteinntekter i 
banken. Kjetil har satt opp et forslag sammen med Nils-Odd om 
hvordan dette kan forvaltes i fremtiden. 
Styret ser på referatet som Kjetil har laget og finner en løsning sammen 
om hvordan dette kan løses. Kjetil, Morten og Mark jobber videre og 
lager et forslag til neste styremøte. Ligger eget dokument i mappen.  
  
 Vedtak: Tatt til orientering, godkjent. 

  Sport og aktivitetsutvalg informasjon med Petter  
• Momentum weekend/evaluering – mye bra tilbakemeldinger som legges 

til grunn når neste års Momentumweekend skal planlegges.  
• Tilbud fra Funkibator. 

Tilbudet er av variert art og er rettet mot ulike medlemstyper. Styret går 
inn for aktivitetene som er tilbudt.  Liv Karin følger opp og søker om 
midler der det er mulig for finansiering.  

• Golf/evaluering – Gode tilbakemeldinger, 40 som deltok i ulike aldre med 
ulike funksjonshemninger.  

• Aktiviteter regionlag – egenandel julearr. 40% av kostnaden, eller maks 
200,-. for middag og lunsj.  For arrangement med en overnatting kr. 
1000,-. 

• Andre – mulig vanncamp og golf.  

   
  Vedtak: Tatt til orientering, godkjent. 
  
  Likepersonutvalg Informasjon v. Mark 

• Registreringer har vært vanskelig i 2021. Dette skyldes i stor grad at 
passordet på innloggingen ikke har fungert. Dette er nå fjernet, og siden 
ligger åpen.  

• Plakat og «håndplakat» er laget og sendt til aktive likepersoner. 
• Det har vært likepersonsamling i Momentum Midt Norge som var veldig 

vellykket.  
• Likepersonkurs er planlagt på Østlandet i høst.   
• Lage oversikt over likepersoner med bilde og info på nettsiden av de 

som ønsker det. Mark lager et samtykkeskjema som sendes ut til 
likepersoner. Liv Karin og Mark ser på listen over likepersoner og sender 
ut informasjon og forespørsel.    
 



 

 

Vedtak: Tatt til orientering, godkjent.  

  Studieutvalg informasjon ved Kjetil  
• Seminar ny dato – 29-31 oktober. Fra fredag til søndag der det avsluttes 

med lunsj, velger å  holde styremøte utenfor.  
• Sted Scandic hotell på Østlandet med mulighet for lavterskeltilbud- 

bowling el. Petter og Liv Karin sjekker med Scandic og finner et egnet 
sted. Liv Karin sender ut en epost til regionlagene og sjekker hvem som l 
kommer fysisk, kan også delta digitalt.  

• Søknadsprosesser v. Liv Karin følger opp dette arbeidet underveis. 
Samme gjelder også rapportering.   
   

  Vedtak: Tatt til orientering, godkjent.  
 
  Kommunikasjons- og informasjonsutvalg informasjon ved Petter 

• Viktig å få postet ting ut på instagram.  
• Morten, Kjetil og Petter møte ang. ny kontraktstid med Marte Nordal 

(ligger eget dokument i mappen)  
• Morten og Petter setter opp og avtaler møte med Marte.  

Gjennomgang av kontrakten, innhold, arbeidsoppgaver osv.   

  Vedtak: Tatt til orientering, godkjent.  
 
  Eventuelt 
  Ung i Momentum –unge personer som kan utveksle erfaringer. Det er en liten 
  gruppe som kan samles til ulike aktiviteter osv.   
   
  Godkjent. 

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Silje Nesland (Nov 2, 2021 14:50 GMT+1)
Silje Nesland
silje_ne@hotmail.com

Geir Bornkessel (Nov 3, 2021 12:51 GMT+1)
Geir Bornkessel

geir.bornkessel@gmail.com
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