
  

    
 
   

	
20. juni 2022 

Referat STYREMØTE I MAT & ATFERD 
 
 
Mandag 20. juni 2022 kl 20.00 –21.00 på nettet 
 
Til stede:  Gunn-Karin Sakariassen, Merete Askim, Eva Fjeldstad, Vivian Veum, 

Sonja Riiber, redaktør Tine Østby og Ingunn Notøy 
Ikke til stede: Jannicke Thomesen, Anbjørg Hellestræ 
Referent:  Ingunn Notøy  
 
Velkommen til to nye styre medlemmer; - Eva Fjeldstad og Vivian Veum 
 
Sak 25/22  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.   

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra 25. april er 
godkjent.  
    

Sak 26/22 Økonomi og medlemsutvikling  
Vi har nå fått brev om det totale driftstilskuddet for 2022. Siden vi søkte 
på grunnlag av 2019-tall så får vi det samme grunntilskuddet som i fjor, 
som er litt over 650 tusen kroner. I fjor fikk vi et resttilskudd i september 
på ca 60 tusen. Vi vet ikke om vi får noe lignende i år. Vi har budsjettert 
med en økning i tilskuddet, som i fjor. Økonomien er stabil fram til utbe-
taling av 2. halvpart av tilskuddet, som kommer i juli.  
Jobber med krav om innbetalinger av medlemsavgift og det er ennå et 
etterslep på grunn av omleggingen av medlemsbasen. Vi har fått inn 7 
nye medlemmer og 9 utmeldinger siden forrige møte. Regner med flere 
medlemmer når nettkurset vårt er oppe og går.  
 
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering  

 
Sak 27/22 Orienteringer  

Aktuelle saker som medlemmer i styret har deltatt i og orienteringer 
som vedrører Mat & atferd: 
- Merete har laget en søknad om «Nye metoder /ernæringspsykiatri» 

til Beslutningsforum. Skrivet skal sendes ut til vårt nettverk med fore-
spørsel om å sende innspill til støtte for vårt forslag.  

- Avslag fra Damm (tidligere Extrastiftelsen) på søknad om elektronisk 
kokebok. Fikk nyttige kommentarer til avslaget som kan brukes til ny 
søknad. Vi fikk ikke total-slakt. Vi søker igjen.  

- Midt-Norge har hatt møte med fysioterapeut og livsstilveileder An-
dreas Dønås, som har startet egen virksomhet i Trondheim. Han 
samarbeider med psykolog Jens Dahl. Våre medlemmer vil få rabat-
ter og ønsker samarbeid med vårt lokallag.  

 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering  
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Sak 28/22 Arbeidsprogram for 2022 og 2023  
Styret gjennomgikk arbeidsprogrammet og nedsatte følgende grupper:  
Tiltak for økte inntekter og informasjon: Tine og Ingunn  
Webinar: Tine, Merete, Vivian og Eva 
Likepersonskurs: Ingunn, Gunn-Karin og Jannicke 
Innføringskurs for nye medlemmer: Tine og Sonja 

   
Sak 29/22 Møtedatoer høsten 2022 (+ jan, febr og mars 2023) 

Følgende datoer er satt opp for høsten og fram til påsken 2023:  
29. august, 26. september, 24. oktober, 21. november, 19. desember, 
16. januar, 27. februar og 27. mars. 

 
 
Sak 30/22  Eventuelt  

Faglig Forum – kongressen om rehabilitering i Trondheim som skulle 
være i januar i år er utsatt til 28. november. Da kan ikke Merete stille. 
Hva gjør vi? Kan Eva være aktuell?  
Rus og psykiatri – aktuelt å delta i en av parallellsesjonene 30. august. 
Abstract må sendes inn. Hvem kan være aktuelle fra Mat & atferd? Vi 
spør Anbjørg.    
 
Merete skal lage innspill til opptrappingsplanen for psykisk helse, frist 1. 
september.   

 
 
Mat & atferd 
Ingunn Notøy             
(sign.)  
 
Neste styremøte: Mandag 29. august 
            
Styremøter høsten 2022:  
August: 29. august  
September: 26. september  
Oktober: 24. oktober 
November: 21. november 
Desember: 19. desember 
 
Våren 2023 
Januar: 16. januar 
Februar: 27. februar  
Mars: 27. mars 


