
  

    
 
   

	
25. april 2022 

Referat STYREMØTE I MAT & ATFERD 
 
 
Mandag 30. mars 2022 kl 19.30 –21.00 på nettet 
 
Til stede:  Gunn-Karin Sakariassen, Merete Askim, Geir Flatabø, Anbjørg Helles-

træ, Inger Marie Næss, Sonja Riiber, lokallagsleder Hilde Holter, lokal-
lagsleder Dag Einar Liland, redaktør Tine Østby og Ingunn Notøy 

Ikke til stede: Jannicke Thomesen,  
Referent:  Ingunn Notøy  
 
Sak 20/22  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.   

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra 30. mars er 
godkjent.  
    

Sak 21/22 Økonomi og medlemsutvikling  
 Vi har ennå ikke fått melding om hva som blir det totale driftstilskuddet 

for 2022. Økonomien er stabil.  
Vi har fått 19 nye medlemmer i 2022. I samme periode hadde vi 11 ut-
meldinger. Det er vanskelig å realitetsorientere seg om antall betalinger 
i 2022, da medlemmene betaler på ulike tider i året, alt etter når de ble 
innmeldt. Men hittil har rundt 215 medlemmer betalt. Daglig leder og re-
daktør lager en egen oversikt over hvor mange medlemmer som får 
krav om ny betalingsmåte, da blir det også lettere å se hvor mange som 
forventes å betale.  
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering  

 
Sak 22/22 Orienteringer  

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

Beslutningsforum. Vi er i dialog med dem. Søknaden legges ut på 
hjemmesiden.  

- Mat & atferd- Hordaland har hatt åpent møte sammen med Tenner & 
helse.  

- Mat & atferd-Midt-Norge har avtalt møte med Andreas Dønåsen og 
psykolog Jens Kornelius Dahl 4. mai. De planlegger samarbeid ang 
informasjon til pasienter.  

- Spørsmål fra Fedon om vi skal ha seminar sammen på nettet. Vi 
samarbeider mer om dette og vi må finne tema for kommende webi-
nar vi kan kjøre sammen. Betaling eller ikke må avklares.  

- Meretes leserinnlegg til Aftenposten ble refusert. Det legges ut på 
hjemmesiden og på Facebook.  
  

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering  
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Sak 23/22 Drøftinger om foreningens framtid  
 Status for lokallagene  
 Mat & atferd-Rogaland satser på to arrangement som de ser på som 

vellykkede: Julebord og matkurs for unge voksne. Rogaland har mistet 
få medlemmer i 2021.  

 Mat & atferd-Vestland har gått merkbart ned i antall medlemmer. De-
res styrke er at de har arrangement sammen med Tenner & Helse. De 
er kun 2 medlemmer i styret. Til høsten ønsker lokallaget å arrangere 
matkurs.  
Mat & atferd-Midt-Norge har 4 medlemmer i styret.  
• Nedgang på 17 medlemmer.  
• Har fått flest medlemmer etter foredrag med Hexebergs, et vellyk-

kede foredrag der lokallaget også fikk litt inntekter.  
• Lav aktivitet under korona.  
• Planer om foredrag i samarbeid med andre instanser, eks. Funksjo-

nell medisin.  
• Lokallagsleder kjenner på mangel på kapasitet for å få gjort en 

bedre jobb for foreningen.  
 

  
 Sentralt får styret mange positive tilbakemeldinger om hjemmesiden og 

webinarene. Det er liten tvil om at fremtiden ligger i digitale løsninger.  
 Hovedstyret er skuffet over at det i 2021 er over 80 medlemmer som 

ikke har betalt medlemskontingenten, uten at det er rapportert i styre-
møtene. Til landsmøtet 2022 er det ønsket at det legges frem reelt 
medlemstall pr dato. Redusert antall medlemmer gir lavere statsstøtte. 
Løsninger for å øke antall medlemmer og flere aktiviteter ble diskutert.  

 Trenger vi lokallagene? Lokallag utløser noen midler fra myndighetene, 
det er en fordel. Noen av lokallagene har mer penger enn andre pga lav 
aktivitet.  
Arbeidsoppgaver framover skal opp på landsmøtet og da vil det også 
foreslås en arbeidsfordeling innad i styret.  
Vi er inne i en ny tid, vi har hatt 2 år med lav aktivitet. På grunn av Co-
rona, var tilskudd for 2021 basert på aktiviteter i 2019, og vi har ikke fått 
den endelige summen for driftstilskuddet for 2022 ennå.  
Det er viktig med aktiviteter for å øke antall medlemmer.  

   
 
Sak 24/22  Eventuelt  
  Ingen saker ble meldt.  
 
 
Mat & atferd 
Ingunn Notøy             
(sign.)  
 
Neste styremøte: Mandag 9. mai 
           Styremøter våren 2022:  
Landsmøte lørdag 21. mai 
Mandag 20. juni 


