
 

Referat nr. 6 /2022  
Emne  
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 20. oktober kl. 12-15 

Møtested  
Wergelandsveien 1-3 

 Saksbehandler  
AU/ sekretariatet 

Innkalt: 
Bjørn Fjærli (møteleder), Rolf Erik Smith, Trinelise Jannang, Knut Arne Gravingen 
Fra sekretariatet: Emma Bodman (referent) 
 
Forfall: Harald Ophaug, Harald Markussen 
 
Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Kommentar 
 

52-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 

 

53-2022 Orienteringer 
- AU møter 

Vi har hatt korte digitale møter. Referatene fra møtene 
sendes ut sammen med innkalling til neste styremøte.  
 

- Endringer i styret 
Mari-Ann Bidtnes har trukket seg fra styret grunnet stor 
arbeidsbelastning. Vi supplerer ikke styret nå, men venter 
til årsmøtet i 2023.  

 
- Representasjon og annen aktivitet 

Har ikke vært noen aktivitet siden sist møte.  
 

 

54-2022 Munn- og halskreftdagen 
- Evaluering (se vedlagt) 

Veldig gode tilbakemeldinger på program og sted. Det 
digitale innholdet vil deles i et nyhetsbrev til alle 
medlemmene.   
 

 

55-2022 Likeperson 
- Likepersonskurs – status 

Chris og Morten skal holde kurs. Emma er i dialog med 
lokalavdelingene. Deltakere får dekket kostandene for å 
delta på kurset.  
 

 



 

- Likepersonskomite 
Det har tidligere vært en likepersonskomite i foreningen. 
Ettersom vi i løpet av året vil få mange flere likepersoner 
snakket styret om behovet for en likepersonskomite. 
Dette diskuteres på neste møte igjen, etter at kursene er 
gjennomført. Fram til det prøver vi å finne en 
likepersonskontakt i hver lokalavdeling.  
 

56-2022 Nyhetsbrev 
- Styret så på utkast på nyhetsbrevet. Brevet sendes ut til 

alle medlemmene i neste uke. Styret får en rask korrektur 

innen det.  

 

57-2022 Datoer i 2023 og 2024 
- Datoer for kommende styremøter 

Neste styremøte blir på Teams 1. desember kl. 13-15. 

Første møtet i 2023 blir et fysisk møte 9. februar i Oslo. 

 

- Dato for landsmøte i 2023 blir 10. juni. Mulig å arrangere 

noe mer samme helg. En lokalavdelingssamling vil være et 

mulig alternativ her.  

 
- Landskurs i 2024  

Styreleder har snakket med leder i landskurskomiteen og 

komiteen ønsker ikke å fortsette. De er villige til å fungere 

som rådgivere for en ny komite. Det har kommet innspill 

på å arrangere landskurset i Trøndelag. Bjørn hører med 

medlemmer i lokalavdelingen som kan være aktuelle i en 

arrangørskomité. Emma henter inn tilbud på hotell. Dato 

blir 7.-9. juni 2024.  

 

 

58-2022 Utgifter ved brukermedvirkning  
- Foreningen har blitt kontaktet av brukermedvirkere som 

ikke får reiser dekket knyttet til arbeid som 
brukermedvirkere. Foreningen dekker reisen for personen 
som har kontaktet oss. I framtiden er det viktig å avklare 
disse tingene innen arbeidet begynner. Hvis det reise og 
opphold ikke blir dekket må foreningen velge personer 
som ikke har lang reisevei.   
 

 

59-2022 Status pågående prosjekter 
- Samtalepartner: Leverandøren ferdigstiller de siste 

detaljene.  

 



 

- Filmprosjekt: Prosjektet skal startes opp veldig snart.   
 

60-2022 Eventuelt 
- Fra 1. november senker foreningen medlemskontingenten 

til 50 kroner ut året.  

 

 

 

Møtedatoer høsten 2022: 
AU-møter: 
 
Lokalavdelingssamling: 

 

Styremøter: 
 
Landsmøte 2024: 

 
 
 

 


