
Styremøte i Hvite Ørn 081209 på KSS senteret. 
ved Jan-Magne S., Lena W-O., Kari S. og Anders W. 
 
1. Møtet valgte Jan-Magne til møteleder og Anders til referent. 
 
2. Møtet godkjente referat fra styremøte 061009. 
 
3. Jan-Magne foredro foreningens økonomiske status. 
Blefjell leir var budsjettert med 10.000 men kostet Hvite Ørn ca.16.000, 
mat med unntak av middag lørdag ble dekket av egenandelen på 300 kr 
fra 10 voksne. Vi har i øyeblikket ca 45.000 på konto. Vi har i dag 238 
godkjente medlemmer og kan vente ca 300. Vi har brukt opp 
psykiatrimidlene men har grasrotmidler (ca 3.000) og donasjon (ca 
11.000) på egen konto, pluss innkommende medlemsavgifter (ca 5.-
10.000 kr.) i vente. Omtrent 15-20.000 gjenstår i utgifter innen årets 
slutt. Vi kan vente forskudd fra Helsedirektoratet på nyåret i vente på 
beslutt 2010. Styret oppfordrer styremedlemmer innen 15 des. komme 
med krav på møtegodtgjørelse og reiseerstatning (egen bil = 2:-/km). 
Styret godkjente rapporten med kommentar at foreningen brukt midlene 
ifølge vedtatt budsjett og at foreningen vokser over forventning. Styret 
godkjenner at styreleder og kasserer lager kostnadsoversikt 2009 som 
blir veiledning til styret og vedelegg til årsmøtet 2010. 
 
4. Årsmøte 2010. 
Årsmøtet blir lørdagen 6. mars på dagtid med en felles aktivitet på  
kvelden. Anders prøver å ordne Frivillighetssentralen. Fylkeskontaktene 
tilbys reiseerstatning og opphold (privat logi helst). Innkalling skal ifølge 
Hvite Ørn skje senest 060210, e-post + 50/60 brev. Styret kaller til 
arbeidsmøte mandag 18. januar kl 18 og utover. Til årsmøtet skal 
følgende være klart: Årsmelding 2009. Regnskap med økonomisk rapport 
2009. Virksomhetsplan 2010. Budsjett 2010. Valgkomiteens forslag til 
nytt styre. Kari påtok seg å lage forslag til årsmelding. 
 
5. Aktiviteter og planer for 2010. 
Grunnet mange punkter på dagsorden ble dette svært lite diskutert. 
Forslag om 4 større sammenkomster/leir og 4 kraftsirkler per år. Samt å 
jobbe med å få aktiviteter i de fylkene med flest medlemmer. 
 
6. Jan-Magne rapporterte fra brukerforum for Østfoldpsykiatrien. 
Brukerforum er 5 brukerrepresentanter, 5 virksomhetsrepresentanter og 
1 leder. Forumet møter 4 ganger om året. Stortingsmeldingen om 
brukerrepresentasjon, likemannsarbeid og selvhjelpspedagogikk er viktig 
grunnlag for dette arbeid og fordrer ”likeverdig medvirkning”. Styret 
mener at dette er en viktig representasjon for Hvite Ørn og vi opplever 
oss velkomne i dette forum. Styret besluttet at Jan-Magne fortsetter som 
vår representant med Lena som 1e og Kari som 2e vara for ham. 



 
7. Medlemskap i paraplyorganisasjonene  
Rådet for psykisk helse (RPH) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO). Anders har sendt spørsmål om medlemskap med våre vedtekter og 
link til vår hjemmeside til begge. Raskt svar fra RPH som hilser oss 
velkomne med årsavgift om ca 4.000:- (2009). FFO har ikke besvart. 
Styret besluttet at Anders gjentar spørsmålet til FFO og lager forslag til 
årsmøtet om medlemskap i RPH og eventuelt FFO og at styret har 
anbefalning om dette til årsmøtet. 
 
8. Bistandssøknader-frister. 
Jan-Magne meldte at Randi L skal lage oversikt over frister for midler. I 
januar skal Hvite Ørn redovise revisors godkjente medlemstall som 
underlag for søknad til Helsedirektoratet. 
 
9. Brukerrådet i Halden. 
Rusmissbrukernes interesseorganisasjon (RIO) har innstilt Hvite Ørn til og 
søke til brukerrådet i Halden. Siste møtet i rådet gikk åt til å vurdere 
Hvite Ørns status og forhold til behandlinger innen psykiatrien og til 
forvaltning av foreningens midler (riktig?). Styret oppdrar til Jan-Magne å 
skrive svar til brukerrådet, styret godkjenner forslaget via e-mail. 
 
10. Friskhus, ett initiativ. 
Pårørende i Oslo og We Shall Overcome har sammen med Hvite Ørn tatt 
initiativ for å skape ett friskhus. Se e-mail i saken som er sent styret. 
Styret beslutter at Hvite Ørn jobber videre med forslaget da dette er helt i 
trå med våre formål. RSMH i Sverige bør ha erfaringer som kan brukes. 
Statusrapport om prosjektet gis til årsmøtet. 
 
11. Støttetelefon. 
Gry Heitun er i dialog med Jan-Magne om dette; ”medmenneskelige 
samtaler”. Telefonlinie er installert på kontoret. Styrets kommentar er at 
vi kanskje starter i mindre omfatting, bare foreningsinternt. Start uke 1. 
2010. 
 
12. Lise Sand Mellems ungdomsprosjekt. 
LSM har et oppslag til tilbud for barn og unge som er åndelig trening til 
psykisk styrke og at lære å håndtere fenomener som for eksempel å høre 
stemmer. LMS trenger hjelp til finansiering av arbeid i skole og til søknad 
av midler og budsjett. Styret beslutter be Jan-Magne invitere LSM  til å 
kontakte Lena og Kari i styret. 
 
13. Fordelning av oppgaver. 
Styret foreslo en arbeidsdag for styret torsdag 14. januar. Jan-Magne 
kaller nærmere, oppgaver blir rapporter til årsmøtet med mer. 
 
Møtet avsluttes.   


