
Styremøte i FFM Trøndelag 20.03.2017 
 
Møtested: Skype  Tidspunkt: 20:00 – 21:18 

 

Tilstede: Lars Bruun, Jan Steinar Løe, Guro Skjetne, Mette Nonseth, Caroline Aunvik og  

    Roy Staven  

 

Sak 6/17  Orienteringssaker 

1)Forslag på medlemmer til det nye Ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag.  

Etterspørre ungdom som kan tenke seg en slik rolle. Det skal tilrettelegges i forhold til  

skole/arbeid osv. Frist for innsending: seneste innen 23. mars 2017. 

 Vedtak: Mette utfordrer sin sønn, Martin Skånes, som medlem. 

 

2) Frisklivssentralen inviterer til "søvnløskveld" Verdalsøren BU-skole tirsdag 

28.03.17.  

Vedtak: Mette legges ut denne saken på facebook. 

 

3) FFO-ST inviterer til strategimøte Trøndelag Ny fylkeskommune 27.mars kl 1800 - 

2000 Quality Tiller. Innleder Mjøen prosjektleder/påtroppende fylkesrådmann.  

Vedtak: Mette spør Lise om å følge opp FFM på møtet.  

 

5) FFO Nord-Trøndelag vil med dette spørre Foreningen for muskelsyke om dere 

ønsker å være månedesorganisasjon ved Sykehuset Levanger i april/mai 2017.   

Vedtak: FFM T takker ja til å være månedsorganisasjon! Guro legger ut brosjyre og 

henger opp banner! Roy kontakter Kari om saken.  

 

6) Avdeling for Læring og Mestring i Helse Nord-Trøndelag HF 

sender oversikt over opplæring til pasienter og pårørende i 2017.Oversikten er 

utarbeidet på bakgrunn av tilbakemelding fra de kliniske avdelinger. 

https://hnt.no/…/Fastlegesi…/4-LaeringMestr_oppl_A5_2017.pdf 

Viser også til nettsiden til Helse Nord-Trøndelag HF www.hnt.no. 

med mer informasjon om ulike opplæringstilbud, og sender lenke med informasjon  

htps://hnt.no/arrangementer 

Vedtak: Roy legger ut informasjonen på facebook.  

 

7) Ny bingoansvarlig.  

Tidligere ansvarlig ønsker ikke å fortsette.  

Vedtak: Guro sørger for at valgkomiteen tar saken videre for valg av person. 

 

8) FFO i Sør-Trøndelag sier at hun får eposten deres i retur. Line, som styrer e-post-

tjenesten er i permisjon, så jeg må bare sjekke om det funker :-) Tollef  

Vedtak: Mette har kontaktet Tollef og oppklart saken. Meillisten må gjennomgås og 

revideres.  

9) Invitasjon til Årsmøte i FFO ST 27.04.17 . 

Vedtak: Guro tar kontakt med Lise som oppfordres til å rep. FFM på Årsmøtet. 

https://hnt.no/Documents/Fastlegesiden/4-LaeringMestr_oppl_A5_2017.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hnt.no%2F&h=ATNodKxdVljyLA74fREY02SThJBJ04fqyA2yEdqfdSaTjzqS0M0b0g_Ih0GymmMN6zRUc7X0cvsfUtauKmzEr-T-VtCr6Kpj1FLPtbzhG3nCtFHVg4RU9dQssvmoSk2t780h20x4ChhLuw&enc=AZPPE08Qz5MzrYtryAyopBOKkPYEbLF39GtopHaT5ML9Noe4JWhUBAcBN7LkrpntZK82Km_MrSGAK3P7elWqG5H4mBU2bWlUE17VsybBwLq3xAf19XBn3MCe56OttAVxhjiDNBRpx9YpHldUAfMKZJSrzM-JmeuspFgXen3pv5G1wLmOtPHus8eFISOPZ27kA8E&s=1


10) Grunnkurs i Brukermedvirkning som arrangeres torsdag 27. april 2017 ved Quality 

Grand Hotell, Steinkjer. Håper vi sees den 27. april 2017 – Velkommen!             

Vedtak: Mette legger ut informasjon på facebook.  

 

Sak 7/17 Evaluering av Temakveld Steinkjer  

  Temakvelden ble arrangert i Aktivitetssentret i samfunnshuset i Steinkjer 16.  

  Mars 2017 kl. 18:00 til 20:00 med tema Særfradrag for store sykdomsutgifter.  

  Skatteadvokat Arne Oddvar Berg informerte om skattelovens bestemmelser og 

  innledet med sin bekymring over forvaltningens oppfølging av svake grupper i  

  denne sammenheng. Etter Berg sitt foredrag ble det anledning til å kommentere  

  og stille spørsmål samtidig som FFM T spanderte pizza til en forsamling på  

  totalt 10 personer.  

Vedtak: Saken tatt til orientering.  

Roy fikk oppgave å overbringe blomster til adv. Arne Oddvar Berg. Møtet ble 

enig om at det for slike temakvelder opprettes kontakt med andre 

organisasjoner med tilnærmet samme utfordringer for et samarbeid.  

 

Sak 8/17 Aktivitetsplan 2017 

 

  Årsmøte 2017: Informasjon v/ Event, Muskelnytt, epost og i posten.  

   

  Familieparken Namsskogan åpner 1. juni. Aktuelt tidspunkt for FFM T er 12.  

  – 13.august. Lars jobber med videre med saken og holde styret orientert. 

 

  Pizzakvelder: Trondheim 

   Levanger 30. el 31. Mette og Guro jobber videre med saken.  

   

  Ungdomssamling: Jan Steinar følger opp saken, etterspør Ola S Røyset og 

  holder styret orientert.   

 

 Høsttur: Aktuell helg for arrangementet er 20.–22. oktober i Åre Holiday Club

  

 Vedtak for aktivitetsplanen: Til orientering 

 

Sak 9/17 Årsmøtet / Årsmelding 

Vedtak: Antall styremøter 2016. Lars følger opp og korrigerer medlemstallet 

 

Sak 10/17 Søknad driftstilskudd NTFK 

  Vedtak: Lars søker med nødvendig dokumentasjon.  

 

Sak 11/17 Eventuelt 

1. FFM T har mottatt 20000 kr fra HMN til tiltak 2 – opplæring. 

2. Rapportert regnskap til Lotteritilsynet vedr. bingo 

3. Neste styremøte 5. april kl 2000 -  

 

 

 


