
  

    
 
   

	
7. mars 2022 

Referat STYREMØTE I MAT & ATFERD 
 
 
Mandag 7. mars 2022 kl 20.00 –21.00 på nettet 
 
Til stede:  Gunn-Karin Sakariassen, Merete Askim, Geir Flatabø, Jannicke Tho-

mesen, redaktør Tine Østby og Ingunn Notøy 
Ikke til stede: Anbjørg Hellestræ, Inger Marie Næss, Sonja Riiber 
Referent:  Ingunn Notøy  
 
Sak 08/22  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.   

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

Sak 09/22 Økonomi og medlemsutvikling  
 Vi har fått melding fra BUFdir om at vi i løpet av mars får utbetalt et a-

kontobeløp på ca halvparten av fjorårets bevilgning. Dette betyr ikke at 
vi får samme totalbeløp som i fjor, men de er tydeligvis ikke ferdig med 
å behandle søknadene. Pengene er ikke kommet ennå, men regner 
med at de kommer før lønnsutbetaling.   
Vi har fått 8 nye medlemmer siden styremøte i januar. I samme periode 
hadde vi 8 utmeldinger.   
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.  

 
Sak 10/22 Orienteringer  

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

  
- Webinaret 17. februar var veldig bra og vi hadde rundt 130 delta-

kere mesteparten av tiden. Dette er absolutt noe vi skal gjøre 
mer.  

- Merete har laget skriv som er sendt til Helse og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) som en respons på et skriv Fellesaksjonen for me-
disinfrie tilbud har laget. Vi er ikke med i dette utvalget og ønsket 
å formidle våre interessepunkter. Skrivet er sendt til ulike instan-
ser og fått mange positive tilbakemeldinger fra dem.  

- Kavlifondet har utlyst søknader for ADHD og barn og unge, men 
prosjektene må være tilknyttet et forskningsmiljø, noe vi ikke er.  

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering  
 
 
Sak 11/22 Aktivitetsplan for 2022   

(se sak 04/22, 47/21, 42/21, 37/21, 32/21 og 11/21) 
  

Webinar i 2022. Planlegger nytt webinar om melk.  
 

Små-filmer om ulike tema, kan også filme praktiske råd og matlaging 
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fra kjøkkenet. Tine har satt opp datoer for ulike temasnutter og noen av 
dem er klare. Alle bidragsytere er forespurt og blir filmet fortløpende.  

 
Omlegging av hjemmeside. Hjemmesiden er kommet i ny drakt og er 
oppe. Det jobbes nå med ny medlemsbase, som vi selv styrer.  
 
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. Kommer i gang så snart det tekniske er 
oppe og går. 
 

Sak 12/22  Rater for honorar for free lancere til Mat & atferd 
 Ingunn og Tine har laget budsjett og oversikt over bruken av free lance 

for våre aktiviteter. Honorarene spenner fra kr. 0 for oppskrifter og annet 
som ikke krever forarbeid, til kr. 2000 for fagartikler.  
Vedtak: Styret har vedtatt følgende rater: kr 2000 for arbeid som 
krever forarbeid, kr. 1000 for oppdrag som er mindre i omfang og 
kr. 0 for arbeid som er korte eller har stor markedsføringsverdi. 

  
Sak 13/22 Landsmøte og likepersonskurs 

Det ble besluttet at vi samkjører likepersonskurs med landsmøtet lørdag 
21. mai. Arrangementet har varighet på en dag, nær Gardermoen. Rei-
seutgifter til landsmøtet for delegater og likepersoner dekkes av lokalla-
gene. Det er åpent for deltakere å bli med på nettet. Invitasjon sendes 
ut omgående.   

 Vedtak: Det blir landsmøte og likepersonskurs lørdag 21. mai. Mat 
& atferd dekker utgiftene på stedet og lokallagene dekker reiseut-
gifter til delegater og likepersoner. Både delegater og likepersoner 
kan delta via nettet.  

 
Sak 14/22  Eventuelt  

- Midt-Norge arrangerer årsmøte og ønsker seg en endring i de lo-
kale vedtektene angående valgkomite. Midt-Norge kommer med 
forslag til vedtektsendring før utsendelse av landsmøte.  

- Neste styremøte flyttes til onsdag 30. mars kl. 20. Det blir hoved-
sakelig landsmøtesaker på sakslisten.  

 
 
 
Mat & atferd 
Ingunn Notøy             
(sign.)  
 
Neste styremøte: Onsdag 30. mars 
 
Styremøter våren 2022:  
25. april  
9. mai 
Landsmøte lørdag 21. mai 
20. juni  


