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Protokoll
Sentralstyremøte (SST) 06/21.06.2016
Sted:
Tid:

Skype
Tirsdag 21. juni 2016 kl. 20.00 – 21.00

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, Line Nordal
1. vara, Lise Connelly
2. vara, Svenn-Olav Frogner
3. vara, Gustav Granheim

Møteleder:
Referent:

Tone I. Torp
Vibeke Aars-Nicolaysen

Meldt forfall:
Ikke møtt:

Gustav Granheim, Svenn-Olav Frogner
Lise Connelly, Guro Skjetne

Sak 039/16 Evaluering av Landsmøtet
Sak 040/16 Neste Landsmøte-dato samt møteplan fram til dette
Sak 041/16 Brukermedvirkning, retningslinjer
Sak 042/16 Organisasjonshåndboken
Sak 043/16 Orientering om ferie på kontoret
Sak 044/16 LPU’s arbeid i fht nye retningslinjer og behov for oppfølging
Sak 045/16 Troms og Finnmark, orientering til tidligere medlemmer
Sak 046/16 Eventuelt
*Arendalsuka
*Innsamling til enkeltpersoner for å dekke dyre medisiner
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Sak 039/16 Evaluering av Landsmøtet
Evaluering fra deltakere er tidligere oversendt fra Line W. Det er stort sett bra, noe kritikk på hotellet
(hc-værelser og kalde konferanserom). Vi bør være tydeligere på selve reisen, avstander, ønske om
hjelp på flyplassen etc., og lage et skjema hvor slike ting blir ivaretatt. Et slikt skjema bør følge alle
arrangementer og kurs i regi av FFM. Vi kan redigere Google-invitasjonen.
Vedtak: Til orientering
Sak 040/16 Neste Landsmøtedato samt møteplan fram til dette
Styremøter er ca hver 4 uke, AU er i forkant. Det er ønskelig med en AU-samling i løpet av høsten for
å sette ny økonomiansvarlig inn i regnskap. Laila Bakke og Guro Skjetne møter sammen med leder,
nestleder og økonomiansvarlig. Landsmøtet settes opp 9. – 11. juni, fordi mai er full av fridager.
Vedtak: Møteplanen godkjent med eventuelle senere forandringer
Sak 041/16 Brukermedvirkning, retningslinjer
Vi velger en gruppe som kan jobbe med dette, Gustav har sagt seg villig til å være med.
Vedtak: Det påbegynnes arbeid med retningslinjer for deltakelse i brukerutvalg, vi nedsetter komité
på neste styremøte
Sak 042/16 Organisasjonshåndboken
Dette er en sak som vi må få gjort ferdig til neste Landsmøte. Det er en fordel om styret setter seg
inn i organisasjonshåndboken, den ligger ute på nettet.
Vedtak: Arbeidet med organisasjonshåndboken legges fram av Tone og Vibeke på AU-samlingen til
høsten.
Sak 043/16 Orientering om ferie på kontoret
Det ser ut til at styret ikke behøver å være vakt i sommer. Alles sommerferieønsker er innvilget. Sjekk
høstens ferieuker i forhold til søknadsfrister.
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 044/16 LPU’s arbeid i fht nye retningslinjer og behov for oppfølging
Etter at det er kommet nye retningslinjer for Likepersonsarbeid er det nødvendig å gå gjennom
organiseringen av arbeidet. SST er med på å implementere de nye retningslinjene i LPU’s arbeid.
Revisor har en rekke stramme krav i forhold til fordelingen av administrasjonskostnad, vi må sette
opp dette litt forskjellig fra tiltak til tiltak i forhold til hvilket beløp vi får bevilget.
Vedtak: Til orientering
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Sak 045/16 Troms og Finnmark
Medlemmene i Troms og Finnmark vil få et brev hvor vedtaket på Landsmøtet blir lagt fram, og hvilke
konsekvenser dette vedtaket får for dem. Sentralstyret bør skrive dette brevet til medlemmene.
Viktig å fremholde at midlene blir stående på konto sentralt i inntil 5 år, og at det fortsatt kan bli
arrangert Likepersonskurs i Troms og Finnmark. Det også viktig at medlemmene får vite at de fortsatt
er medlemmer i FFM. Eventuelle spørsmål kan rettes til kontoret.
Vedtak: Annie setter opp et forslag til brev til medlemmene i Troms og Finnmark
Sak 046/16 Eventuelt
Arendalsuka
Det kan være nyttig å være til stede og delta på noen av arrangementene, men ikke å ha
egen stand. Tone spør lokallag i nærheten om de vil være med.
Innsamling til enkeltpersoner for å dekke kostnader til medisin.
Vi har fått spørsmål om det er vanlig med innsamlingsaksjoner for å dekke dyre medisiner til
enkeltpersoner. Det er legemiddelfirmaet PTC somønsker å høre hvordan det er i Norge og
hvordan vi stiller oss til det. SST mener det er en statlig oppgave å dekke medisiner i Norge
og vi vil bruke våre krefter på å jobbe for det. Vi er redde for at innsamlingsaksjoner fra oss
som organisasjon vil undergrave våre krav om statlig finansiering. SST vil også jobbe opp mot
Prioriteringsnemnda som for tiden arbeider med en ny prioriteringsmelding.
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