
Styremøte i Hvite Ørn 061009 
 

ved Lena, Jan Magne, Anders. 

 

 

 

1. Valgtes Lena til møteleder og Anders til referent. 

 

2. Godkjentes innkalling og forrige referat med korrigering; Det skal være 250,- for en 

kvelds arbeid., ikke 205. 

 

3. Diskutertes aktiviteter på Verdensdagen 9-10/10.  

Stand i Busterudsparken Fredag 12-16, Lørdag 10-14. Odd ansvarlig, medlemmer stiller opp. 

Trommelag opptreder. Anders ansvarlig for film på Sesam/FVS kl 18 og Lena mottar bokning 

til Borgmestergården kl 20; 15 gjester meldes på i dag. Budsjett for mat ca 3 000. Jan Magne 

og Anders holder foredrag på KSSS. Vi venter beskjed 15/10 om vi blir med i Halden 

brukerråd. 

 

4. Beslutt om Paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon (FFO) og 

Rådet for Psykisk Helse (RPH). Styret vurderer organisasjonene som viktige for læring og 

nettverkbygging. Styret beslutter at Hvite Ørn kontakter dem med ønske om medlemskap og 

avklaring av medlemskapets innhold før vi tar endelig beslutt. Anders ansvarer for dette. 

 

5. Beslutt om julebord. Vi boker fredagen den 11/12 for ett alkoholfritt julebord på Butts 

Bistro for medlemmer og deres barn. Egenandel er 100:- + drikke. Foreningen dekker 

resterende sum. Lena ansvarer for boking og melder nå på 25 pers for senere justeringer. 

 

6. Orientering om vår økonomi. Det ser ikke ut at vi får problemer med overskridelse av 

budsjett. Styret godkjenner at styreleder tar ut arvode tilsvarende hans arbeid, noe som 

overskrider tidligere beslutt. Jan Magne og Anders tar økonomiplanmøte 8/10 og rapporterer 

etter dette til styret. 

 

7a. Diskusjon om høstleir 20-22 november. Lena, Jan Magne og Anders hadde alle forslag 

om sted og skal undersøke dette nå, tilbakemelding til Jan Magne. 

 

7b. Diskusjon om Støttetelefon. Interesserade personer finns og Jan Magne skal konferere 

med dem om mulige løsninger. Man kan ha telefonvakt hjemme via viderekobling. 

Til denne punkt besluttet vi at Jan Magne ordner pålitelig datalink via tele/ASDL. 

 

8. Orientering om Alternativmessen på Lillestrøm. Tore er ansvarlig. Rollupbanderoll er 

bestilt og godkjentes av styret, filtplater til gulv er klart. Vår brosjyr og verveskjema er bra 

og trenger ikke revideres nå. 

 

9. Eventuelt: 

    - Lang og viktig diskusjon om våre roller innfor andre medlemmer som søker hjelp og 

veildening. Var tydelig på de rammer du må ha for å kunne håndtere kontakten. 

Ta tidlig råd eller informerer andre i styret om dine kontakter. Hvis du er usikker så meld 

dette og prøv sammen finne annen kontakt for den som søker. Avslutt møtene med å gi 

tydelig beskjed om vad møtets innhold og formål har vært og markere det personlige ansvaret 

for egne beslutt og handlinger. Det viktigste arbeidet i vår forening er våre felles møter og 



felles aktiviteter. Her skjer vår viktigste læring, utbytte og forandring. 

 

Øvrige evt: 
    - Lena kontakter Kari for å fortsette innredningen av kontoret, behandlingsbenk for 1 600:- 

      kan anskaffes. 

  -  Meldes forestilling i Blackboxen 12/10, om hvordan man kan håndtere vold i familier 

 -   Meldes dagkonferanse i Oslo i regi av Angstringen, forneingen betaler avgift og reise for 

2-3 medlemmer som ønsker dette. 

  - Meldes Psykiatrikonferanse i Oslo 12-13/10 der Jan Magne og Tore avser deltakelse. 

 

10. Ansvar fordelt ved møte i dag:  

Lena: undersøker leirplass, boker julebord, ordner skogsvandring med Anne-Marit.  

Jan Magne: planering høstleir, støttetelefon, økonomiplan.  

Anders FFO/RPH, økonomiplan, undersøke leirplass. 
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