
  

    
 
   

31. oktober 2022 
Referat STYREMØTE I MAT & ATFERD 
 
 
Mandag 31. oktober 2022 kl 19.30 –21.00 på nettet 
 
Til stede:  Gunn-Karin Sakariassen, Merete Askim, Eva Fjeldstad,    
  Vivian Veum, redaktør Tine Østby og daglig leder    
  Ingunn Notøy 
Ikke til stede: Sonja Riiber, Anbjørg Hellestræ Jannicke Thomesen  
Referent:  Ingunn Notøy  
 
 
Sak 41/22  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.   

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra 3. oktober 
er godkjent.  
    

Sak 42/22 Økonomi og medlemsutvikling  
- Medlemmer:    
- Økonomi: Stabil økonomi, ikke de store utgiftene ennå denne høsten.   

 
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.    

 
Sak 43/22 Orienteringer  

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

-                    
 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering  
 

Sak 44/22 Arbeidsprogram for 2022 og 2023  
Styret gjennomgikk arbeidsprogrammet.    

- Medlemslister til lokallagene. Tine får gjort klar listene i løpet av uken 
og vil sende ut lister til lokallagene. Lokallagene deler listene mellom 
seg og kontakter medlemmene direkte. For de minste lokallagene er 
fristen for dette ut oktober, mens for Østlandet som har flest medlem-
mer er fristen satt til utgangen av november. Det blir nedsatt en utvidet 
gruppe for Østlandet som fordeler medlemslisten.  

- Medlemskontingenten: Forslag om å sette ned medlemskontingenten 
for pensjonister og uføretrygdede. Dette må tas opp på neste lands-
møte.  

- Kontakte podcastere for å bli intervjuet.  
- Styret vil bestemme dato for et webinar i samarbeid med Nansen 

før neste styremøte i oktober.  
- Ang matkurs for ungdom.  
- Invitere Sonja og Stein Are til å lage et webinar om pasienthistorier. 
- Sette i gang planleggingen av Likepersonskurs for 2023.  

 
Sak 45/22 Webinar og Likepersonskurs 
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Sak 46/22 Kartlegge behov for barn og unge i foreningen 

Ser at antall unge går ned. Skulle vært en naturlig økning i stedet for 
 nedgang. 

 
Sak 47/22 Eventuelt   
 
 
Mat & atferd 
Ingunn Notøy             
(sign.)  
 
Neste styremøte:   November: 21. November kl. 19.30 - 21.00 
        
Styremøter høsten 2022:  
November: 21. november 
Desember: 19. desember 
 
Våren 2023 
Januar: 16. januar 
Februar: 27. februar  
Mars: 27. mars 


