
Styremøte, Foreningen for Muskelsyke Trøndelag 

Tid: 10. februar 2015, kl. 19.30 – 20.50

Sted: Skype

Innkalt: Laila Bakke, Ian Melsom, Maud B. Løkken, Caroline Aunvik, Jan Steinar H. Løe,
Guro Skjetne, Mette Nonseth

Til stede: Ian Melsom, Caroline Aunvik, Mette Nonseth, Laila Bakke, Maud Beate Løkken
og Guro Skjetne

Forfall: Jan Steinar H. Løe

Referent: Maud Beate Løkken

Saksliste:
Sak 1/15 Økonomi

Regnskap 2014: ser greit ut ifølge Ian; ingen store overraskelser, bra med penger

Budsjett 2015: ca samme budsjett som de siste årene, med noen små endringer

Vedtak: Til orientering. 

Sak 2/15 Evaluering av tiltak i 2014

Pizzakvelder: Er «godt innarbeidet» og med generelt bra oppmøte. Det har dessverre ikke
vært pizzakvelder i Nord-Trøndelag i 2014.

Namsskogan: Fin tur, bra oppmøte.

Åretur: Fin tur, godt oppmøte.

Styremøter: Ok.

Årsmøte: Ok.

Julelunsj: Ok.

Vedtak: Til orientering



Sak 3/15 Årsmøte 2015

Årsmøtet blir på Scandic Hell den 12. april klokken 12.00. Tema er Trygd og pensjon.
Invitasjon og utsendelse: 6 uker før årsmøtet, dvs at medlemmer skal ha det tilsendt senest
01.03.15

Vi må vedta egne fylkesvedtekter på årsmøtet. Laila videresender forslag til vedtekter fra
landsmøtet.

Vedtak: Arbeidsoppgavene til årsmøtet ble fordelt. Styret samarbeider på e-post
fremover angående oppgavene.

Sak 4/15 Aktiviteter 2015:

Pizzakvelder: annen hver gang i Nord- og Sør-Trøndelag.

Namsskogan: Vi tar ny tur 13.06.15

Åretur: Åreturen 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.

Vedtak: Vi viderefører aktivitetene vi allerede har. Om det er kapasitet til det lager vi
flere aktiviteter etter ønske fra medlemmene/styret.

Sak 5/15 Sammenslåing av e-post

Vi mottar e-post til foreningen på to forskjellige e-postadresser. Lite oversiktlig og merarbeid.
Ønskelig å få samlet alle e-poster til en adresse for å forenkle og få bedre oversikt, og vi
ønsker å bruke gmail-kontoen til dette.

Vedtak: Maud varsler Line Våler om sammenslåingen.



Sak 6/15 Rutiner for utsending/videresending til nestleder og til medlemmer

Uklarhet omkring praksis for videresending av e-post/info mm. Vi forsøker å få lagt ut det
som kan være av interesse for medlemmene på Facebook, også for å holde aktiviteten oppe på
FB-siden. Greit å være litt restriktiv med å videresende e-post, så det ikke blir for mye av det
til medlemmene.

Vedtak: Maud videresender e-post til Guro frem til Line slår sammen e-postkontoene.

Sak 7/15 Eventuelt

Nytt styremøte: onsdag 11.mars for nærmere planlegging av årsmøtet mm.

Vi må levere revidert regnskap/budsjett for 2015 til landsstyret innen utgangen av april for å
ha stemmerett på landsmøtet.

Maud lager utkast til årsmelding til neste møte.

Studio Stordahl i Trondheim kan tilpasse sy-kurs for medlemmer fra vår forening med og uten
rullestol om ønskelig. Vi tar kontakt etter hvert hvis det er av interesse.

Vedtak: Til orientering




