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Protokoll
Sentralstyremøte (SST) 07/23.08.2017
Sted:
Tid:

Skype
Onsdag 23. august 2017 kl. 20.00-21.30

Innkalt:

Leder, Tone I. Torp
Nestleder, Vibeke Aars-Nicolaysen
Økonomiansvarlig, Lars Bruun
Styremedlem, Annie Aune
Styremedlem Ingeleiv Haugen
Studieleder, Johnny G. Johansen
Likepersonsleder, Guro Skjetne
FFMUs representant, Ingebjørg Larsen Vogt
1. vara, Gustav Granheim
2. vara, Svenn-Olav Frogner
3. vara, Morten T. Tangre

Til stede:
Møteleder:
Referent:

Alle
Tone I. Torp
Vibeke Aars-Nicolaysen

Saksliste
Sak 43/2017 Orienteringssaker
Sak 44/2017 Fordeling av LP-midler til fylkene
Sak 45/2017 Aktiv uke 2018
Sak 46/2017 Kandidater til Unnis stilling
Sak 47/2017 Helhetlig plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sak 48/2017 Nytt web-system for FFM fra Wordpress
Sak 49/2017 Eventuelt
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Sak 43/2017 Orienteringssaker
• Arendalsuka – SST laget flygeblad og Tone snakket med folk fra flere
politiske partier. Se ffm.no. Neste år prøver vi å engasjere flere FFM’ere.
• Aktiv uke 2017 – en vellykket uke.
• Testamentarisk gave – Tone er i samtaler med en familie som ønsker å
testamentere en gave til FFM, noe vi er takknemlige for. Mer informasjon
når formaliteter er på plass.
• Tildeling av driftsmidler 2017 – som budsjettert 10% lavere enn for 2016.
• Søknader til ExtraStiftelsen 15. September 2017: Au har godkjent 3
prosjekt, feriesenter, cmt og grensesetting. Det arbeides videre med
finpuss på prosjektene, og alt blir oversendt SST.
Vedtak: Til orientering
Sak 44/2017 Fordeling av LP-midler til fylkene
Vi har fått tildeling av driftsmidler tilnærmet likt det vi har budsjettert med, ca kr.
200.000,- mindre enn i 2016. Poengverdiene kommer ikke fram av tildelingsbrevet.
På grunn av sen tildeling har ikke fordelingen til fylkene blitt gjort. Dette gjøres snarlig.
Vedtak: AU blir med på LPU-møtet som finner sted i Trondheim om ikke lenge.
Fordelingen til fylkene blir bestemt på dette møtet og blir sendt ut raskest mulig.
Sak 45/2017 Aktive uker 2018
Disse ønsker å være med i komitéen for voksenleir: Lin Christine Solberg, Maria
Hestnes og Gusse Granheim.
Disse ønsker å være med i komitéen for familieleir: Guro Skjetne, Mette Nonseth og
Lise Fornes.
LPU ønsker at Familieuka skal prioritere familier der foreldrene er muskelsyke. Det
skal ikke gå på bekostning av barn med muskelsykdommer, men vi mener det er
viktig å sette fokus på familier som ellers ikke har lett for å reise på tur. Vi må vurdere
om begge ukene skal søke midler fra Buf.dir.
Guro orienterte om arbeidet med Familieuka så langt: det er utarbeidet budsjett med
tre forskjellige alternative bosteder, litt diskusjon omkring prisnivå/egenandel. Vi må
ta hensyn til familieøkonomi her.
Det er viktig at Aktive uker forankres i LPU. FFMU kjører sitt eget løp. Voksenuke i
2018 eller 2019? Noe diskusjon omkring en uke hvert 3. år, dvs. Ungdom, Voksne,
Familie alternerer. Det kan bli lenge å vente og ukene er med på å rekruttere
medlemmer, og å få medlemmer engasjert i foreningen på en mer aktiv måte.
LPU synes det kolliderer med to uker i samme periode, de er redde for at det ene vil
trekke penger fra det andre, det er vanskelig å søke på begge to fra Bufdir, vi vet ikke
hvordan det slår ut pengemessig. Tollef kan sondere med Bufdir om hvordan de ser
på tildeling på to forskjellige leire samme år.
Vedtak: Vi ser på budsjettet og kommer tilbake til hvordan dette arrangeres når vi er
mer sikre på hvilke midler vi kan regne med til de forskjellige tiltak.
Sak 46/2017 Kandidater til Unnis stilling
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Vi har fått anbefalt to kandidater fra bemanningsbyrået Økonomipersonell.no. Den
ene kandidaten har hatt møte med Line, Tone og Unni onsdag 16. august kl. 11.00.
Etter dette kan AU og SST ha kandidaten på prøve via bemanningsbyrået slik kan
Unni få oversikt over kompetanse og egnethet.
Vedtak: SST velger å leie kandidaten i 3 måneder før avgjørelse om eventuell
ansettelse tas. Etter dette er det ingen utkjøpspris.
Sak 47/2017 Helhetlig plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sak fra FFO: De ønsker et sonderingsmøte den 31. august kl. 09.30-11.30 på FFO’s
kontor. Det er også mulig å komme med innspill på mail og telefon til Berit Larsen.
Det vektlegges følgende sektorer: oppvekst/skole, arbeid, helse, levekår, rettigheter
og universell utforming. Videre brukermedvirkning og -involvering. Mailen
videresendes fylkene. Evt. Line eller Tollef kan være med på møtet.
SST tar stilling til om noen fra styret kan delta eller vi spør andre.
Vedtak: Johnny deltar.
Sak 48/2017 Nytt web-system for FFM fra Wordpress
Det er innhentet anbud fra Frifugl på nytt web-system (Wordpress
publiseringsverktøy) som gjør FFM uavhengig av Frifugl. Dagens system er noe
tungvint å oppdatere. Det blir enklere for oss å administrere dette systemet, og med
dette systemet vil alt være likt på alle plattformer. Tilbudet er på kr. 27.900,- for
systemet, kr. 7.200,- for opplæring, årlig lisenskostnad kr. 8.100,-. Alle priser uten
mva.
Vedtak: Vi aksepterer tilbudet fra Wordpress
Sak 49/2017 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt
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