
 

 

Referat fra styremøte i Hvite Ørn 15.12.2008 
 

Sted: Kropp Sinn Sjel senteret, Storgata 10 i Halden 
Tilstede: Kari Sjøholt, Brigitte Gvein, Jan-Magne Sørensen og Lena Waglen-Olsen 

 
1. Styresak: Konstituering. Kl 10.40. Innkalling og saksliste godkjent. 

Jan-Magne Sørensen er møteleder og Lena Waglen-Olsen er referent. 
 
2. Styresak: Evaluering av seminar på Gaustad og informasjonskveld. 

Jan-Magne, Brigitte og Lena var representanter fra Hvite Ørn på seminaret ”Hvordan 
lykkes uten tvang i psykiatrien” på Gaustad sykehus. Vi synes det er nyttig med slike 
møter for å holde oss oppdatert, bygge nettverk og for å markedsføre organisasjonen. 
 
Åpen kveld den 11.12.2008 ble gjort om til informasjonskveld via telefon. Det var få 
deltagere den kvelden, bare 5 gjester. Arrangementet ble annonsert i avisene gjennom 
samkjøring nr. 1 og Halden Arbeiderblad det var til sammen 8 innrykk i forskjellige 
aviser i Østfold. Vi hadde forhåndsomtale i Halden dagblad. Lena skriver rapport fra 
Gaustad og Kari skriver rapport fra informasjonskvelden. 

 
3. Styresak: Hvordan verve flere medlemmer? 

Hittil per 15. desember har vi vervet rundt 60 medlemmer for 2008 og ser på 
kontoutskrift at 20 av dem har betalt inn kontingent. Kari, Brigitte og Lena har vervet 
ti medlemmer hver seg mens Jan-Magne har vervet de øvrige. Vi sikrer at de vi har 
vervet betaler kontingenten for 2008 og velger å ha et avslappet forhold til å verve 
flere medlemmer i 2008. 

 
4. Styresak: Forberedelse av søknader om støtte. 

Vedrørende støtte fra grunnstøtte fra helsedirektoratet kreves det at det er 50 
betalende medlemmer i 2008. At det skal foreligge årskavalkade. Organisasjonen skal 
være frivillig og demokratisk, og det skal foreligge regnskap osv. Vi skal blant annet 
søke om støtte til arrangement i forbindelse med Verdensdagen 10. Oktober 2009. 
Det finnes mange muligheter for å få støtte til ulike tiltak i organisasjonen Hvite Ørn. 
Jan-Magne tar ansvar for å sjekke ut frister for bistandssøknader.    

 
5. Styresak: Skal vi opprette fondsbankkonto for mennesker med dårlig økonomi? 

Vi vil opprette en konto for de med dårlig økonomi. Alle søknader skal 
styrebehandles. Styret skal utarbeide kriterier for de som skal tildeleses støtte som 
skal annonseres på vår hjemmeside. Jan-Magne oppretter egen konto for dette formål. 
Enstemmig vedtatt. 

 
6. Styresak: Disposisjon av bankkonto og nettbank. 

Styret har undertegnet en bekreftelse til banken angående at banken får ansvarsfritak 
vedrørende vedtekt § 10. Vi oppretter også nettbank. Det er styrets ansvar at denne 
vedtekten blir overholdt. Enstemmig vedtatt. Jan-Magne går til Berg Sparebank 
sørger for dette. 

 
7. Styresak: Brosjyrer og webside. 

Vi vil etter hvert utvikle brosjyren, men foreløpig kan den være som den er. Bildet av 
styret byttes ut så snart vi har et som er bedre. Vi ble enige om å opprette domene 
www.hviteorn.no. Enstemmig vedtatt. Jan-Magne sørger for å opprette domene. 

 
8. Styresak: Flere aktiviteter fremover? 

Det blir ingen flere aktiviteter i 2008.  
Det blir arbeids- møte 5.1.2009 kl. 12.00-15.00.  
Det blir styremøte 19.1.2009 kl. 12.00-15.00.   

http://www.hviteorn.no/


 

 

Styret vil innkalle medlemmer til kveld 15.1.2009, kl.18.00- 22.00. Brigitte og Lena 
vil være tilstede. Enstemmig vedtatt.  

 
9. Styresak: Fordelig av oppgaver i tiden fremover. 

Lena skriver rapport om seminaret ”Hvordan lykkes uten tvang” på Gaustad Sykehus 
Kari skriver rapport fra informasjonskvelden. 
Jan-Magne tar ansvar for å sjekke ut frister til bistandssøknader, går til Berg 
sparebank sørger for styresak 5 - 6.og ordner for opprettelse av domene.  
Brigitte og Lena har ansvaret for Åpen kveld 15. januar. 
 

10. Eventuelt. Ingen saker. 
 

 
Møtet slutt 14.45 
 

Lena Waglen-Olsen (referent) 


