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tilstede: Jan-Magne, Lena, Kari, Anders, Karina og Gitte vara og Sven invitert. 
 
1. Valgtes til møteleder Jan-Magne og referent Anders. 
 
2. Godkjentes siste styremøteprotokoll fra 230309. 
 
3.  Sven Lunds forslag til storslagen vervekampanje. 
     Sven, virksom i Oslo, la frem sitt  forslag til aktiviteter og vervning. 
     Etter diskusjon der styret forklarte at Hvite Ørn som forening ikke arbeider  
     for en spesifikk behandlingsform men for att alle medlemmer skal få hjelp etter sine 
     premisser men og at medlemmer som privatpersoner har full rett att fremme sine 
     spesialinteresser så ga styret følgende mening: 
     En vervekampanje er velkommen og ytterligere to-tre brosjyrer bør lages. 
     Sven er velkommen at ta plass i en arbeidsgruppe for storslagen vervning. 
     Jan –Magne sender en e-post i foreningen om vervegrppe. 
     Hvite Ørn stiller hjertelig opp om en innvielse av Roperkollen i Svens regi. 
 
4. Hjemmeside. 
    Ramona og Jan-Magne har snakket om dette og vi kan vente vår nye hjemmeside. 
    Vi har mediekunnige personer i foreningen og det blir mulighet at lage videoclips. 
    Sesam filmklubb som straks lager ny kino kan utfordres for en eller flere felles film- 
    aftener. Att lage media; foto, film, websider, dikt, noveller , alt dette er svært 
    interessante og tilfredsstillende aktiviteter og her er mulighet att lage en mediagruppe 
    for delning og utvikling av kunnskaper og skatter.  
 
5. Rapport fra konferanser i Sarp., Oslo og Tromsø. 
    Kari skal lage enkel rapport fra Sarpkonferansen innfor verdensdagen. 
    Tore hadde laget en verdifull rapport fra Oslokonferansen og den ble opplest. 
    Jan-Magne ble vel mottatt i Tromsø og skal skrive ett referat om det møtet. 
 
6. Verdensdagen om Psykisk Helse lørdagen den 10 oktober. 
    Jan-Magne har vært med og arrangeret tidligere. Her er det muligheter att gjøre mer 
    eller  mindre, ute eller inne – kanskje på FVS (med film?), korte foredrag, sang og musikk,  
     humor og  latter,   stand og brosjyrer – støtte fra bederifter,  
     Karina og Sven har lyst å koordinere aktivitetene denne dagen. 
 
7. Rådet for psykisk helse RPH 
    Skal vi være med her? Skal vi være med i Landsforeningen for funksjonshemmede LFH? 
    For å kunne beslutte om dette skal Anders undersøke og gi rapport. 
 
8. Vad er selvhjelpsprosjekter? 
     Anders meldte att Halden kommune ikke svart på spørsmål om likemannsstøtte og derfor 
     er det sendt ny melding om dette. Fylkeskommunen kan gi støtte til enkelte arrangementer  
    og Helsedirektoratet kan støtte noen selvhjelpsprosjekter i 2009. Anders forfølger dette. 
 
 
 
 



9. Sommarleir.                                                                                                                     2(2) 
    Styret har foreslått en sommerleir fra torsdagen 30 juli til søndagen den 2 august for  
    medlemmer med og uten barn. Det er mulig att plassen blir Station i Påterud, i skogen 
    11 mil fra Halden, norr om Töcksfors i Sverige. Beskjed om dette kommer etter 23 mai. 
    Gitte er villig å være husmor og Anders husfar, så er det åndelige lederskap ledig for 
     interesserte. Hvis vi ikke kan være på station skal annen naturskjønn plass velges. 
 
10. Presse og media. 
     Det finns viktige artikler att referer og viktige saker att skrive. Alt som skal publiseres i 
     foreningens navn må godkjennes av styret/styreleder. Karina er villig att være redaktør 
    og kan hjelpe med redigering, send viktige artikler til henne og dine egne skriv! 
 
11. Ressursundersøkning av medlemmene. 
     Heidi har laget en spørreskjema og dette var en bra grunn til diskusjon i styret. 
     Jan-Magne fanget opp kommentarer og forslag og tar tilbake dem til Heidi for 
     siste finish før det tas i bruk. 
 
12. Møtet avsluttet. 
 
Summering av oppgaver fra dette møtet: 
 
Sven og Jan-Magne styrer videre til en vervekampanje. 
Kari lager rapport fra Sarpsborgkonferansen. 
Jan-Magne lager rapport fra Tromsøkonferansen. 
Karina og Sven mottar og lager forslag til og koordinerer verdensdagen 10 oktober. 
Anders undersøker videre RPH, LFH og selvhjelpsprosjektmidler. 
Gitte, Lena og Anders starter planeringsgruppe for sommerleiren. 
Karina gjør seg kjent som foreningens redaktør. 
Heidi og Jan-Magne gjør klart spørreskjema om ressurser til medlemmene. 
 
 
Jan-Magne Sørensen                                                        Anders Wingren 
   møteleder                                                                                 referent 


