
Foreningen for Muskelsyke i Trøndelag

Referat fra styremøte

Tid: 07.05.15, kl 17.00-19.00

Sted: HINT Levanger

Til stede: Guro Skjetne, Lars Bruun, Sigrunn Antonsen, Caroline Aunvik, Maud Beate
Løkken

Forfall: Jan Steinar Hoseth Løe

Ian Melsom fikk ikke mulighet til å komme på møtet som avtalt.

Saksliste:

Beslutningssaker:

Sak 15 / 15 Godkjenning av protokoll fra mars.

Vedtak: Protokoll godkjent med endringer

Sak 16/ 15 Delegater til Landsmøtet i FFM i mai 2015
Annet som gjelder Landsmøtet

Vedtak: Sigrunn Antonsen og Maud Beate Løkken er påmeldt.

Sak 17/15 Økonomi
Overlevering av regnskap fra gammel til ny kasserer.
Bankkort
Forslag på ny revisor, Frank Grande på Namsos
Dekking av reiseutgifter
Dekking av adm. Utgifter

Vedtak: Kasserer avvikler kontantkasse.
Leder og kasserer ordner med bankkort.
Frank Grande har sagt ja til å være revisor.
Dekning av reiseutgifter: Bruker skjema fra FFM sentralt (ligger på

nettside)
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Dekning av adm. utgifter: Dekning av 1sett av patroner og 1 pakke

kopipapir pr år til alle i styret og varamedlemmer
Konvolutter og annet kontorutstyr ved behov
Reiseutgifter og andre utgifter sendes pr mail til kasserer

Sak 18/15 Ansvarsfordeling i det nye styret

Vedtak: Tas til orientering

Diskusjonssaker:

Sak 19 /15 Aktiviteter og kurs i 2015
Etter aktivitetsplanen skal vi avholde, sommertur, høsttur, pizza
samlinger, og evt. annet.
Datoer for styremøter

Vedtak: Guro tar ansvar for sommertur til Namsskogan. Foreningen dekker
 inngang og enkelt felles måltid
Høsttur til Åre: Guro lager oppsett over hva som er gjort før mht Åretur

og sender til alle i styret.
Vi forsøker å avholde pizzasamlinger i begge fylkene som tidligere.
Ønsker å legge vekt på varierte geografiske tiltak, gjerne i små enheter

som er enkle å gjennomføre
Neste styremøte: 08.06.15, kl 19.30 på Skype

Orienteringssaker:

Sak 20 /15 Ankommet fra FFM sentralt

Vedtak: Tas til orientering

Sak 21/15 Ankommet fra FFO NT

Vedtak: Tas til orientering

Sak 22/15 Ankommet fra FFO ST

Vedtak: Tas til orientering

Sak 23 /15 Eventuelt
Rapportering av likepersonstiltak
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Vedtak: Likepersonsrapporter- nærmere orientering på landsmøtet.

Ansvarlig for likepersonstiltak lager rapporter fortløpende etter tiltak er
over, sender styret for godkjenning og videre til FFM sentralt.

Maud Beate Løkken
Sekretær




