__________________________________________________________________________________

Protokoll
Sentralstyremøte (SST) 02/22.02.2017
Sted:
Tid:

Skype
Onsdag 22. februar 2017 kl. 19.00-21.14

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, kun sak 014.
1. vara, Lise Connelly
2. vara, Svenn-Olav Frogner
3. vara, Gustav Granheim

Møteleder:
Referent:
Meldt forfall:
Permisjon:

Tone I. Torp
Tone I. Torp/Vibeke Aars-Nicolaysen
Lise Connelly
Svenn-Olav Frogner frem til landsmøtet 2017

Sak 010/2017 Orienteringssaker
Sak 011/2017 Regnskap
Sak 012/2017 Budsjett
Sak 013/2017 Årsberetning
Sak 014/2017 Forslag fra LPU
Sak 015/2017 Søknad om midler til Aktiv Uke 2017 fra Bufdir
Sak 016/2017 Plassering av annonser på nettsiden
Sak 017/2017 Brukerrepresentant, Tako-senterets senterråd
Sak 018/2017 Lotteriet
Sak 019/2017 NMK spørreundersøkelse
Sak 020/2017 Assistanse ved innleggelse på sykehus og for rehabilitering
Sak 021/2017 Søknader til ExtraStiftelsen
Sak 022/2017 Ny kontormedarbeider
Sak 023/2017 Eventuelt
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Sak 010/2017 Orienteringssaker
• Frambu og oppholdskontakt, sender et ønske om å fortsette som oppholdskontakter.
• Svenn-Olav, permisjon fram til Landsmøte. Innvilget.
• Tone deltok i Referansegruppen for NKSD, 03.02.17.
• Johnny deltok på Stortinget Tek 17. Motstand mot foreslåtte endringer.
• SST og ansattes arbeidshelg 28.-30. april.
• Tollef var på møte med Extrastiftelsen om forskningsprosjekt, 20.02.17.
• Feriesenteret
• E-læringskurs om å jobbe med elever DM, Tollef er invitert i møte med Frambu 06.03. og
Torill og Helene Knutsen-Øy er brukerrepresentanter.
• Frambu har et prosjekt om SMA og ernæring, Sølvi Beate Videnes-Reveheim.
• Unge funksjonshemmede – Funksjonshemmet minutt for minutt – teaterforestilling 24.26. mars. Ingebjørg og flere fra FFMU er med.
• Evaluering av Fagkonferansen i Tromsø i fjor. Gode tilbakemeldinger.
Vedtak: Til orientering.
Sak 011/2017 Regnskap
Prosjektregnskapene er klare og vil bli revidert og innsendt ved fristene. Første frist for rapportering
var 15.02., Selvforsvarskurset ble rapportert den dagen.
Regnskapet viser et overskudd som ble disponert på forrige SST. Endelig regnskap vil bli signert på
arbeidshelgen i april.
Vedtak: Til orientering.
Sak 012/2017 Budsjett
Budsjett 2017 er vedtatt tidligere. Det må justeres etterhvert avhengig av innvilgede søknader og
driftsmidler.
AU vil vurdere godtgjørelse for telefon/internett til de ansatte. Det må avklares med de ansatte og
regelverket må avklares.
Vedtak: AU jobber videre med saken. Laila, Lars og Tone jobber videre med budsjettet.
Sak 013/2017 Årsberetning
Årsberetningen fordeles til alle til gjennomgang. Vibeke får alt og sender til Tone for siste revidering.
Årsberetningen gjennomgås, ferdigstilles og signeres på styresamlingen i april.
Tollef skriver om sine prosjekt.
Line W. nettsider, sosiale medier og Nevroelementært.
Unni om ansettelser.
Tone om organisasjon.
LPU likepersonsarbeidet.
Laila interessepolitisk.
Vedtak: Til etterretning.
Sak 14/2017 Forslag fra LPU
LPU hadde møte 17-19. februar der følgende fordeling av likepersonsmidler for 2017 ble gjort:
Aktiv Uke-17: 117 000,Voksenuken: 110 000,LPU-helg og arbeid: 50 000,2

Fylkene: 200 000,FFMU-kurs: 90 000,Diagnosearbeid: 63 000,= 630 000
Sommerleirtiltak
Alle sommerleirtiltak som får LP-midler, får ikke utbetalt noe før det er rapportert inn at det er
avholdt likepersonstiltak, altså utbetaling av LP-midler til sommerleirtiltak skjer etter rapportering.
Det gis 20 000 per tiltak (2x45 min per dag), det vil si at Aktiv Uke-17 må holde 6 likepersonstiltak,
det samme må Voksenuken.
Vedtak: Fordelingen vedtas etter forslag fra LPU.
Sak 015/2017 Søknad om midler til Aktiv Uke 2017 fra Bufdir
Det kan søkes om fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne uansett alder. Søknadsfristen
er ennå ikke satt.
Vedtak: Det søkes om kr. 100.000,- til Aktiv Uke for voksne 2017 dersom tiltaket kan gjennomføres.
FFMU søker for sin uke.
Sak 016/2017 Plassering av annonser på nettsiden
Frifugl er i ferd med å gå over til en annen publiseringsløsning som er enklere å utvikle og drifte og
oppdatere. Mulighetene til å tilpasse etter behov er mye større enn i dag. Eks:
•
•
•
•

Muligheter for flere alternativer på annonser
kan publisere automatisk på alle sosiale medier
mulighet for app som lastes ned fra nettsiden
større bilder på nyhetssaker
Se eksempel på nettside laget i wordpress: http://aventasolar.com/”

AU har sett på litt forskjellige løsninger. Hvis annonsene skal stå nederst må det scrolles mye for å se
dem. Det er ønskelig at annonsene er like store. Er det mulig å ha annonsene plassert på siden av
teksten, evt. slik at de rullerer med jevne mellomrom. Vi må få mer informasjon om Frifugls løsning
på nettsiden før dette kan bestemmes.
Vedtak: Vi avventer til vi ser Frifugls lay-out og spør Tore Græsdal og Lars om å være med å vurdere
dette.
Sak 017/2017 Invitasjon Tako-senteret
FFO ønsker en brukerrepresentant til Tako-senteret.
Ref. E-post 13.02. Senterrådet har to møter årlig. Første møte i 2017 er planlagt til 31. mai.
FFO er bedt om å foreslå kandidater for en toårsperiode, 2017 og 2018.
Vedtak: Vi har ingen kandidater å foreslå denne gangen.
Sak 018/2017 Lotteriet
Etter noe diskusjon ble vi enige om å kjøre lotteriet i år på linje med i fjor, og ta en gjennomgang med
delegatene på Landsmøtet.
Vedtak: Det blir lotteri i 2017. Sak på landsmøtet.
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Sak 019/2017 NMK spørreundersøkelse
Det er kommet forespørsel fra NMK om å være med på en spørreundersøkelse, og vi er også bedt om
å ha en kontaktperson hos oss.
Vedtak: Interessert i å være med.
Sak 020/2017 Assistanse ved innleggelse på sykehus og for rehabilitering
Hjemstedskommunen bestemmer bruken av assistanse. Pasientreiser dekker ikke alt.
Vedtak: SST jobber videre med saken om assistanse på rehab/sykehus, både timer, reise og opphold,
samt hjelpemidler.
Sak 021/2017 Søknader til ExtraStiftelsen
Det er kommet inn 4 søknader til ExtraStiftelsen.
Vedtak: Alle søkere kan søke gjennom oss.
Sak 022/2017 Ny kontormedarbeider
47 søkere. 5 til intervju i første omgang. 08.03.17. 5 i reserve.
Vedtak: Maile kandidatene til styret. Vibeke, Unni og Tone foretar intervjuene.
Sak 023/2017 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
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