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Protokoll  

Sentralstyremøte (SST) 03/22.03.2017  
Sted:   Skype  
Tid:  Onsdag 22. mars 2017 kl. 19.00 – 20.10 
 
 
Innkalt:  Leder, Tone I. Torp        

Nestleder, Vibeke Aars-Nicolaysen      
Økonomiansvarlig, Lars Bruun 
Styremedlem, Annie Aune    
Interessepolitisk talsperson, Laila Bakke   
Studieleder, Johnny G. Johansen    
Likepersonsleder, Guro Skjetne 
FFMUs representant, Ingebjørg Larsen Vogt 
1. vara, Lise Connelly 
(2. vara, Svenn-Olav Frogner) i permisjon  
3. vara, Gustav Granheim 
 

Møteleder:  Tone I. Torp 
Referent: Guro Skjetne 
 
Til stede: Tone I. Torp, Vibeke Aars-Nicolaysen, Lars Bruun, Annie Aune, Johnny G. Johansen, 

Gustav Granheim og Guro Skjetne 
Meldt forfall: Laila Bakke og Svenn-Olav Frogner (permisjon frem til Landsmøtet 2017) 
Ikke møtt: Ingebjørg Larsen Vogt, Lise Connelly 
 
 
 
Sak 24/2017 Orienteringssaker 
Sak 25/2017 Planlegging av arbeidshelg 
Sak 26/2017 Aktiv uke for voksne med Freedom Express 
Sak 27/2017 FFM’s fremtid - idémyldring 
Sak 28/2017 Valg til styret i FFO 
Sak 29/2017 Eventuelt 
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Sak 24/2017 Orienteringssaker 
• Ansettelse på kontoret. To kandidater har vært på intervju. Tone ringer referanser på 

fredag 24.mars. Avhengig av referansene gis en anbefaling om ansettelse til SST. 
Kandidatene har fått beskjed om at stillingen skal besettes i neste uke. 

• Vibeke og Tone deltok på FFOs Ledermøte 16.3. FFOs nye organisering og valgkamp 
var hovedtema. Brukermedvirkning og hvordan skal FFO følge opp brukermedvirkere 
var også et tema. Det er vanskelig å følge opp medlemmer som har verv gjennom 
FFO. Temaet brukermedvirkning bør løftes på SST sin arbeidshelg.  

• Toppmøte i statsministerboligen, Tone Torp møtte for FFM. Tema var sykdommer i 
hjernen. 26 personer som var invitert. Ligger ute på regjeringen.no. Tone fremhevet 
at det tar lang tid før nye medisiner blir tilgjengelig i Norge og at FFM er bekymret for 
tilskuddene til likepersonsarbeid. Nevromuskulære sykdommer er sjeldne diagnoser 
og medlemmene trenger å møtes.  

• Annie Aune har vært på møte i muskelregisteret. For få registrerer seg i 
muskelregisteret. Det blir avtalt intervju med Muskelnytt så det skapes blest om å 
registrere seg. 

• Johnny G. Johansen har vært i møte med Nav hjelpemiddel brukerutvalg den 8. 
februar og møte på stortinget angående TEK17 den 16.februar.  

• Gustav Granheim har en sak angående assistanse på rehabiliteringsopphold på NMK. 
Det er e-post kommunikasjon mellom Gustav og NMK. 
 

Vedtak: Til orientering. 
 
 
Sak 25/2017 Planlegging av arbeidshelg 
Saker å jobbe med på møtehelgen:  

- Budsjett og økonomi. 
- Ferdigstille dokumenter til landsmøtet. Den reviderte årsberetningen må være AU i hende 

innen den 8. april. AU setter sammen årsberetningen den 18. april. Alle i SST har fått tildelt 
hver sin del de skal skrive om/redigere i årsberetningen. AU ferdigstiller sakspapirene og 
sender SST etter møtet den 18. april 

- Se på arbeidsfordelingen i SST.  
- FFMU ønsker å stille med 2 stk på arbeidshelgen til SST i april, FFMU stiller med Ingebjørg 

Larsen Vogt og Line Nordal.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
 
Sak 26/2017 Aktiv uke for voksne med Freedom Express 
Det er kommet et overslag for tur til Kristiansand med Freedom Express som ligger innenfor 
budsjettet på kr. 250.000,-. Det må tas stilling nå til om turen skal gjennomføres, hvem som blir 
Aktiv-uke-komité og hvilke likepersonskurs som skal holdes. 
 
Vedtak: Tone Torp og Vibeke Aars-Nicolaysen lager et oppdatert budsjett som sendes til SST i slutten 
av uke 13 for kommentarer og innspill. 
 
 
Sak 27/2017 FFM’s fremtid - idémyldring 
Fylker har spurt om FFM sentralt kan føre regnskap for fylkesforeninger som ikke har muligheten til å 
gjøre det selv. Undersøke muligheten for at fylkene kan kjøpe denne tjenesten av kontoret på FFM. 
Hva vil det medføre av stillingsøkning på kontoret, og hva ville det koste for fylkeslagene? 
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Det kan være vanskelig å holde på en fast postadresse for fylkene når styrer byttes ut, dette 
vanskeliggjør arbeidet med å følge opp post. Kan kontoret kan være et postmottak for fylkene? 
Utarbeide en felles kontoplan for fylkene?  
Medlemsregisteret er tungvint for fylkene, det er vanskelig å følge det opp siden det kun er kontoret 
som har tilgang. Se på mulighetene for å effektivisere dette? 
Endring i fylkesforeningsstrukturen? Hva skjer når fylker slår seg sammen.  
 
Alt dette bør utredes før landsmøtet, slik at det kan være et tema for diskusjon og innspill der. Er det 
interessant for flere fylker at kontoret tar over en del av oppgavene? 
 
Vedtak: Forberedes på styresamlingen i april. 
 
 
 
Sak 28/2017 Valg til styret i FFO 
FFO skal velge nytt styre, og vi bør kunne stille med forslag for FFM. 
Fristen for å sende inn forslag er 1. mai 2017 
 
Vedtak: Forespørsel om evt. kandidater sendes til alle fylkene 
 
 
 
Sak 29/2017 Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


