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Tid: 11.03.15 kl 20.00 – 22.00

Sted: Skype

Tilstede: Guro Skjetne
   Laila Bakke
   Maud Beate Løkken

Forfall: Ian Melsom, Mette Nonseth, Jan Steinar Hoseth Løe, Caroline Aunvik

Referent: Maud Beate Løkken

Sak 8/15      Årsmelding 2014
Vi gikk gjennom og korrigerte årsmeldingen. Alle styre-medlemmer skal skrive under
årsmeldingen. De som kommer på årsmøtet kan skrive under der.
Vedtak: Årsmeldingen vedtatt og sendes pr mail til resten av styret for evt korreksjon og
tilbakemelding senest mandag 16.03. De fra styret som ikke skal på årsmøtet må gi beskjed, så vi får
sendt årsmeldingen til dem for underskrift. 

Sak 9/15      Saker som skal sendes ut til og årsmøtet
Vedtak: Forslag til vedtekter for FFM Trøndelag: Laila B sender ut pr mail til styret først, og styret må
gi evt tilbakemelding innen mandag 16.03. Maud sender årsmeldingen og forslaget til vedtekter pr
mail til medlemmene sammen med årsmeldingen.

Sak 10/15    Foredragsholder årsmøtet
Vedtak: Laila B sjekker med Monica Berget eller noen andre fra NAV Trondheim om å holde foredrag
før årsmøtet.

Sak 11/15    Aktivitetsplan 2015 jfr sak 4/15
Pizzakvelder: annen hver gang i Nord- og Sør-Trøndelag.

Namsskogan: Vi tar ny tur 13.06.15

Åre-tur: Åre-turen består som den er, planleggingen starter første styremøtet etter årsmøtet.

Styremøter: Vi fortsetter med styremøter på Skype, tar to møter i året der styret møtes ansikt til
ansikt. Det første styremøtet etter årsmøtet blir et fysisk møte.

Årsmøtet: Vi fortsetter som før med planlegging i god tid Mht. nye regler om rapportering for
likepersontiltak, så skal hver aktivitet ha et tema.

Informasjonsarbeid: FFMT har fått forespørsel fra FFO om å legge ut info fra FFM ved Sykehuset
Levanger, og avtaler videre med FFO om dette.Vi viderefører aktivitetene vi allerede har. Om det er
kapasitet til det lager vi flere aktiviteter etter ønske fra medlemmene/styret.

Vedtak: Maud skriver ut 20 stk og tar med til årsmøtet



Sak 12/15   Budsjett for 2015 og revidert regnskap for 2014
Vedtak: Ian legger det frem på årsmøtet

Sak 13/15   Valg 
Vedtak: Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet

Sak 14/15 Eventuelt
-Rapportering av likepersonssamtaler i 2015. Sendes inn fortløpende. Rapporteringsskjema på FFM
sin hovedside
Vedtak: Til orientering

-Søknad om driftstilskudd til funksjonshemmedes fylkesorganisasjoner i Nord-Trøndelag for 2015,
søknadsfrist 1.april
Vedtak: Laila B lager dokumentasjon for ekstra tilskudd under pkt 3 i regelverket. Maud sender
søknaden og regelverket pr mail til alle styremedlemmene, hører med Unni på kontoret om å sende
underskrevet dokument om bekreftet medlemstall på hoved- og husstandsmedlemmer for Nord-
Trøndelag, og sender søknaden så snart alle dokumentene som skal legges ved er mottatt.

 -Oppmøte på årsmøtet:
Vedtak: Alle styremedlemmer møter opp en halv time før programmet starter, dvs kl 11.30
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