
  

    
 
   

	
30. mars 2022 

Referat STYREMØTE I MAT & ATFERD 
 
 
Onsdag 30. mars 2022 kl 20.00 –21.00 på nettet 
 
Til stede:  Gunn-Karin Sakariassen, Merete Askim, Jannicke Thomesen, Anbjørg 

Hellestræ, Inger Marie Næss, Sonja Riiber, redaktør Tine Østby og Ing-
unn Notøy 

Ikke til stede: Geir Flatabø 
Referent:  Ingunn Notøy  
 
Sak 15/22  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.   

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra 7. mars er 
godkjent.  
    

Sak 16/22 Økonomi og medlemsutvikling  
 Vi har fått utbetalt et a-kontobeløp på ca halvparten av fjorårets bevilg-

ning. Vi har ennå ikke fått melding om hva som blir det totale driftstil-
skuddet for 2022. Økonomien er stabil nå og etter omleggingen av 
hjemmesiden og medlemsbase vil også en del utgiftene bli lavere i lø-
pet av året. Vi har også fått et billigere abonnement for telefonen til fore-
ningen.  
Vi har fått 3 nye medlemmer siden styremøte i starten av mars. I 
samme periode hadde vi ingen utmeldinger.   
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering  

 
Sak 17/22 Orienteringer  

Aktuelle saker som medlemmer i styret har deltatt i og orienteringer 
som vedrører Mat & atferd: 
- Merete har laget replikk til Aftenposten om tvang i psykiatrien. Vet 

ikke om vi får det inn ennå.  
- Vært i kontakt med Fedon om en felles digital kurskveld. Begge par-

ter er interessert, og vi går videre i planleggingen.   
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering  

 
Sak 18/22 Regnskap og årsmelding for 2021 
 Gjennomgikk regnskap med forklaring. Det kom ingen kommentarer til 

regnskapet og vi sender det til revisjon.  
I gjennomgangen til årsmeldingen ble det en diskusjon om hva vi skal 
gjøre med nedgangen i medlemstallet. Vi inviterer lokallagslederne til 
neste styremøte 25. april og diskuterer videre med dem. Vi ber også om 
tips om nye medlemmer til styret. Ellers ingen kommentarer til årsmel-
dingen.  

  Vedtak: Lokallagslederne inviteres til neste styremøte, 25. april   
 
Sak 19/22  Eventuelt  
  Ingen saker ble meldt.  
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Mat & atferd 
Ingunn Notøy             
(sign.)  
 
Neste styremøte: Mandag 25. april 
 
Styremøter våren 2022:  
9. mai 
Landsmøte lørdag 21. mai 
20. juni  


