
  

    
 
   

	
24. jan. 2022 

Referat STYREMØTE I MAT & ATFERD 
 
 
Mandag 24. jan 2022 kl 20.00 –21.00 på nettet 
 
Til stede:  Gunn-Karin Sakariassen, Merete Askim, Inger Marie Næss, Anbjørg 

Hellestræ, Geir Flatabø, redaktør Tine Østby og Ingunn Notøy 
Ikke til stede: Sonja Riiber og Jannicke Thomesen 
Referent:  Ingunn Notøy  
 
Sak 01/22  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.   

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra nov. er 
godkjent.  
    

Sak 02/22 Økonomi og medlemsutvikling  
 Økonomien er stabil og vi har nok penger på konto til utbetalingen av 

lønn fram driftsmidler kommer, så lenge utbetalingen kommer i første 
halvdel av mars. 
Vi har fått 18 nye medlemmer siden styremøte i november. I samme pe-
riode hadde vi 7 utmeldinger.   
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.  

 
Sak 03/22 Orienteringer  

Aktuelle saker som medlemmer i styret har deltatt i og orienteringer 
som vedrører Mat & atferd: 

  
- Konferansene til Faglig Forum som skulle være i Trondheim i januar 

og Oslo i februar er utsatt til høsten.  
- Anbjørg holder en del foredrag innen psykisk helse i fagmiljø, og har 

der informert om Mat & atferd. Hun vil fortsette å gjøre dette fram-
over.  
 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering  
 
Sak 04/22 Aktivitetsplan for 2022   

(se sak 47/21, 42/21, 37/21, 32/21 og 11/21) 
  

Webinar i 2022. Torsdag 17. februar kl. 20.00 blir det webinar med Dag 
Tveiten på Lab1. Dette blir i regi av kun Mat & atferd.  
Senere planlegger vi flere webinar sammen med Nansen med ulike 
tema. Arbeidsgruppe: Gunn-Karin, Tine og Ingunn 

 
Små-filmer om ulike tema, kan også filme praktiske råd og matlaging 
fra kjøkkenet. Tine har satt opp datoer for ulike temasnutter og noen av 
dem er klare. Alle bidragsytere er forespurt og blir filmet fortløpende.  
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Omlegging av hjemmeside. Hjemmesiden skal etter planene være fer-
dig 14. februar.   
 
Kurs for omlegging av kosthold. Gunn-Karin og Tine har laget forslag 
til kursmoduler for omlegging av kosthold. Kurset vil egne seg for både 
nye og gamle medlemmer. Planlagt oppstart i midten av mars etter 
kommunikasjonsplanen. 
 
Likepersonskurs – Forslag om å kjøre likepersonskurs samtidig med 
landsmøtet med oppmøte et sted rundt Oslo. På denne måten kan like-
personene delta aktivt i utformingen av handlingsplanen som diskuteres 
på landsmøtet.  
Ingunn og Tine lager et forslag med budsjett til neste styremøte i fe-
bruar. Ønskelig med landsmøte og likepersonskurs på en dag, lørdag 
21. mai.    

  
  
Sak 05/22  Rater for honorar for free lancere til Mat & atferd 
 Ingunn og Tine lager budsjett og oversikt over bruken av free lance for 

våre aktiviteter til neste styremøte i februar. 
  
Sak 06/22 Omlegging av redaktørstillingen 
 Daglig leder slutter i stillingen 1.februar 2023 da blir stillingen ledig. Vi 

legger ut en kunngjøring på hjemmesiden og på nettet der vi lister opp 
arbeidsoppgaver til stillingen, med frist til interesserte å melde seg fram 
til 9. februar.  

 
Sak 07/22  Eventuelt  

Damm (Extra)Søke om midler 
- E-kokebok både for barnefamiler og andre.  
Ingunn lager skjelett til søknadsmal med hva søknaden inneholder.  

 
 
Mat & atferd 
Ingunn Notøy             
(sign.)  
 
Neste styremøte: Mandag 28. februar  
 
Styremøter våren 2022:  
28. mars 
25. april  
9. mai 
Landsmøte lørdag 21. mai 
20. juni  


