
  

    
 
   

29. august 2022 
Referat STYREMØTE I MAT & ATFERD 
 
 
Mandag 29. august 2022 kl 20.00 –21.00 på nettet 
 
Til stede:  Gunn-Karin Sakariassen, Merete Askim, Eva Fjeldstad, Sonja Riiber, 
  Jannicke Thomesen, redaktør Tine Østby og daglig leder Ingunn  
  Notøy 
Ikke til stede: Vivian Veum og Anbjørg Hellestræ  
Referent:  Ingunn Notøy  
 
 
Sak 31/22  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.   

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra 20. juni er 
godkjent.  
    

Sak 32/22 Økonomi og medlemsutvikling  
- Vi har fått 9 nye medlemmer siden siste styremøte, ingen utmeldinger. 

Purringer blir sendt ut nå, pluss melding om betaling til medlemmer som 
ble innmeldt i høstsemesteret. Nettkurset er nå ute og vil rekruttere nye 
medlemmer utover høsten. Vi oppfordrer styret til å gå inn og se på mo-
dulene og melde fra hvis noe mangler.  

- Styret gjennomgikk regnskap for 1. halvår i 2022 
Regnskapskontoret forslår å legge inn resten av midlene vi satte av for 
tilbakebetaling til Fordelingsutvalget, inn i egenkapital. Vi satte av 
kr.150.000 til det, men betalte inn litt over kr. 4 tusen. Vi har lagt inn kr. 
50.000 av dem som egne midler for 2022, og restbeløpet til egenkapital 
er ca 95.000.  
 
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering og melder til 
regnskap om at vi styrker egenkapitalen med litt over kr 95.000.  

 
Sak 33/22 Orienteringer  

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

- Beslutningsforum. Merete laget søknad som Beslutningsforum la ut 
for innspill fra andre, der faglig forankrede innspill gir mest tyngde. Det 
kom ingen faglige innspill til vår søknad, derfor trakk vi søknaden. Vi 
kan ta dette igjen litt senere. Dokumentet sendes til styret.   

- Rehabiliteringskonferansen i Trondheim arrangeres i slutten av novem-
ber. Merete kan ikke stille, styret foreslår at Sonja stiller med innlegg og 
foreningen med stand. Merete og Sonja tar dette internt og melder til 
Ingunn om de stiller.  

- Opptrappingsplan for psykisk helse. Merete har laget innspill den. 
Frist for innsendelse er 1. september. Innspillet sendes styret og legges 
ut på hjemmesiden og Facebook etter fristen. 



 2 

- En prosjektgruppe i studiet: Arbeid med sårbare barn og unge ved 
fagskolen Viken i Fredrikstad, skal intervjue Merete denne uken i et 
prosjekt de har.  

- Høstkonferansen til Lille Måne – Styret besluttet å ikke delta på kon-
feransen denne gangen, men oppfordrer Lille Måne til å kontakte lokal-
laget på Østlandet.  

- Artikkelserie fra Eva – Hun er ferdig med artikkelserien. Det er kom-
met en del spørsmål og kommentarer til artiklene. Styret planlegger å 
lage et webinar med spørsmål fra artiklene i løpet av høsten.  
 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering  
 

Sak 34/22 Arbeidsprogram for 2022 og 2023  
Styret gjennomgikk arbeidsprogrammet.    

- Medlemslister til lokallagene. Ingunn og Tine får gjort klar listene i lø-
pet av september. På grunn av omleggingen av medlemssystemet så 
trengs det litt tid for å få fullstendige lister.  

- Kontakte podcastere for å bli intervjuet. Eva har kontaktet noen hun 
kjenner. Anbjørg er blitt kontaktet av noen som ønsker å ha henne med 
i en podcast.  

- Styret vil bestemme dato for et webinar før neste styremøte i okto-
ber.  

- Ang matkurs for ungdom. Vi ønsker å lage et webinar der vi snakker 
om mat og kurset og får med oss ungdom. Gunn-Karin kontakter Hilde i 
Rogaland om dette. Eva sjekker om det er noen i hennes nettverk som 
også vil være med.  

- Ønske om å lage en oversikt over lokale krefter som kan brukes for å 
fremme vår sak. Sonja og Tine jobber med dette.  

- Møte i Lederforum settes til 26. september, samme dato som neste 
styremøte der vi utvider med en halv time og begynner møtet kl. 19.30. 
Varighet i maks 2 timer. Gunn-Karin og Ingunn lager saksliste. 

- Forslag å bruke likepersonene litt mer aktivt i markedsføringen, i for-
kant av nytt kurs for likepersonene.  

 
Sak 35/22  Eventuelt  

- Siv Kjølsrud Bøhn, førsteamanuensis ved NMBU (Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet), holder foredrag om tarmbakterier og hjer-
nen. Styret ved Gunn-Karin kontakter henne for å få henne med på et 
av webinarene våre.. 

- Grønn barneby. Lokallaget i Midt-Norge via Sonja er invitert inn der og 
vil promotere saken vår. Merete blir også med.    

 
Mat & atferd 
Ingunn Notøy             
(sign.)  
 
Neste styremøte: 26. september med Lederforum kl 19:30- 21:00  
            
Styremøter høsten 2022:  
September: 26. september  
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Oktober: 24. oktober 
November: 21. november 
Desember: 19. desember 
 
Våren 2023 
Januar: 16. januar 
Februar: 27. februar  
Mars: 27. mars 


