
Styremøte i Hvite Ørn på KSSS 11.06.2009 

 

 

Tilstede på møtet var Anders, Jan-Magne, Karina, Kari og Lena.  

 

1. Jan-Magne ble valgt til møteleder og Lena referent. 

 

2. Alle til stede godkjente referat fra forrige styremøte. 

 

 

3. Angående sommerleieren ble datoen gjort om til den 15-18.07.2009.Hvite Ørn 

betaler for opphold, men mat må man handle inn selv. Det er plass til maks 17 

personer. Vi vil ha ulike aktiviteter og noe som passer for alle. Det vil også være 

mulighet for å trekke seg tilbake om det er noen som ønsker det. 

 

4. Vedrørende logo kom det forskjellige forslag til utseende. Det ble nevnt flere 

fargemuligheter, en ørn i frihet, endring av tekst og hvor mange farger det burde 

være på logo. Ramona som skal lage denne vil få beskjed om dette å lage forslag 

til nytt utseende. 

 

5. Økonomistatus. Har ikke fått tilbakemelding fra Helsedirektoratet angående 

midlene det er søkt på. Svar er lovet omkring 15.06.2009. Vi gikk i gjennom 

budsjett fra årsmøtet.  

 

6. Styret er positivt innstilt til overnattingstur til Gåsbu. Vi avventer avgjørelsen om 

økonomisk støtte til vi vet mer om hvor mye penger vi har. 

 

 

7. Det kan være mulighet for at et fåtall kan få dekket et kurs i medisinhjulet om det 

finnes penger til det. Lena skal sjekke opp hvordan kursene er lagt opp og hvilke 

muligheter som finnes. 

 

8. Hvordan vi kan hjelpe mennesker som ikke får hjelp andre steder og virkelig 

TRENGER DET? Det kom forslag til å leie hus med mulighet for overnatting slik 

at mennesker som virkelig trenger det kan komme å ha et sted å være. Vi ble enige 

om å skrive om det behovet som finnes å søke støtte av privatpersoner. Kari skal 

sende ut forespørsel om det finnes noen som kan ta imot mennesker i 

krisesituasjoner. 

 

9. Fordeling av oppgaver. Anders skal være husfar på sommerleieren da han er godt 

kjent med huset og stedet. Kari skal sende ut forespørsel om det er mulighet for å 

ta imot mennesker i krise og Lena skal skrive brev angående økonomisk støtte til 

Hvite Ørn og et brev til Whitecougar angående kurs. 

 

10. Ingen saker på eventuelt.  

 

 

Lena Waglen-Olsen 

referent                                                                                                                                     


