Referat styremøte i FFM Trøndelag 17.01.2018
Møtested: Skype
Tidspunkt: 20:30 – 22:00
Tilstede: Guro Skjetne, Mette Nonseth Lars Bruun, Runar Musum, Nynke Feenstra
Sakliste:
1/18 Orienteringer
Brukerrepresentanter på vegne av FFM Trøndelag.
Representanter skal gå gjennom styret.
Forslag på brukerrepresentant NAV fra FFM-T er Lise Connelly
Brukermedvirkningskurs 10-11-mars 2018 i Trondheim.
Annonser dette på FB, for å se om noen er interessert i å delta.
Kurs for ungdommer avg skole og valg.
Annonser dette på FB, for å se om noen er interessert i å delta.
Det er behov for en brukerrepresentant til Ernæringsutvalget ved St. Olavs hospital.
Mette Nonseth ønsker å delta fra styret. Lise Connelly foreslår for utvalget.
Årsmøte FFO Nord og Sør Trøndelag. Ingen deltagere fra styret her.
Funkis årsmøte. Ingen deltagere fra styret her.
FFM har fått nye nettsider.
Vedtak: Tatt til orientering

2/18 Økonomi
Lars orienterer.
Året 2017 viser et underskudd på ca 50 000,- kr
Åre-turen står for ¾ av utgiftene.
Namskogan tur foreslås å arrangeres hvert annet år.
Fokus på å planlegge for å holde budsjett.
Støtte fra Fylkeskommunen, uklart etter sammenslåingen av fylkene hvem som har ansvaret
for dette. Må undersøkes.
Vedtak: Se etter alle muligheter å søke midler til foreningen.
3/18 Årsmøte
Årsmøte skal varsles 6 uker i forkant og holdes innen slutten av april.
Forslag på søndag 8. april for årsmøte. Avholdes på Scandic Hell.
Lage innkallelse, denne distribueres på e-post, brev til de som ikke har slikt. Settes også inn i

Muskelnytt.
Invitere Laila Bakke til å holde foredrag.
Vedtak: Vedtatt

4/18 Aktiviteter 2018
•
•
•
•
•
•

Pizza Trondheim
Pizza Namsos, arrangør, Lars Brun.
Pizza / bowling Levanger.
Namsskogan familiepark annet hvert år, alternere med grilling.
Tema møte / diagnose treff?
Åre tur

Innhente oversikt over likemannsmidler fra 2017
Forslag fra Guro om støtte til barne/ungdomsfamilier for Danmarks-turen. Med forbehold om
budsjettet.
Støtte til egenandeler til ungdommer som ønsker å delta få ungdomskurs.
Informer om dette på FB.
Vedtak: Tatt til orientering

5/18 Fordeling av arbeidsoppgaver.
Vi viderefører arbeidsfordelingen som ble vedtatt i mai 2017.
-

-

Leder: Innkalling til styremøter, lede styremøter, oppfølging av nettsider, lede
styremøtene, likemannsarbeid, følge opp aktiviteter etter avtale.
Nestleder: Likepersonsarbeid, søknader og rapporter. Være stedfortreder ved leders
fravær. Ansvar for ungdomsrådgiver, Funkisansvarlig.
Økonomiansvarlig: Regnskapsføring, Budsjettarbeid, følge opp frister ifht søknader
om tilskudd o.a.
Sekretær: Referatskriving av styremøter, oppfølging av e-post, ajourføring av
medlemslister (mailen inneholder e-postadresseliste), utsending av invitasjoner.
Oppfølging av postjournal. (Post blir scannet og sendt til oss på e-post)
Styremedlem: Bingokontakt.
Vara: Får ansvar etter behov

Vedtak: Vedtatt

6/18 Møteplan 2018
Neste styremøte er 21.feb 2018 kl 20:30
Årsmøte 8.april
Vedtak: Vedtatt

7/18 Eventuelt
Styrevalg:
Disse er på valg i år:
Nestleder: Mette Nonseth (på valg i 2018)
Kasserer: Lars Bruun (på valg i 2018)
1.Varamedlem: Nynke Feenstra (valgt for 1 år)
2. Varamedlem: Caroline Aunvik (valgt for 1 år)
Revisor: Frank Gande (1 år)
Valgkomite:
Leder: Jan Steinar Hoseth Løe (1 år)
Medlem: Laila Bakke (1 år)
Medlem: Nils Alstad (1 år)

Det er et ønske fra styret om at valgkomiteen er åpen om de som er innstilt som representanter
for styret. Guro sender denne informasjonen til valgkomiteen.
Muskelnytt ønsker at vi viser hva vi gjør i vårt fylke.
«Funkis» må følges opp.

Vedtak: Til orientering

