
 

 

Referat fra styremøte i Hvite Ørn 19.01.2009 

 

Sted: Kropp Sinn Sjel senteret, Storgata 10 i Halden  

Tilstede: Brigitte Gvein, Kari Sjøholt, Jan-Magne Sørensen, Lena Waglen-Olsen og gjest 

Anders Wingren  

 

1. Styresak: Konstituering 

Møtet startet kl. 12.00 Innkalling og saksliste godkjent. Møteleder er Jan-Magne Sørensen og 

referent er Lena Waglen-Olsen. 

 

2. Styresak: Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Godkjent. 

 

3. Styresak: Oppsummering av medlemslisten  

Etter gjennomgang av medlemslister og innbetalte kontingenter ser vi at tallene stemmer fra 

medlemsregistret overens med kontoutskrift. 74 betalte medlemmer for 2008. Syv 

livstidsmedlemmer og 67 årsmedlemmer. 

 

4. Styresak: Årsmelding 2008 og planer for 2009 inkl. saker fra åpen kveld 15. Januar. 

Jan Magne har skrevet årsmeldingen for 2008. Resten av styret leste igjennom og syntes den 

var ok. Jan-Magne skriver plan for 2009.  

 

Vedrørende planer vil vi i tillegg til det som var foreslått på forrige styremøte iverksette tiltak 

som å tilby timer for avslapningsmetoder og erfaringssamtaler. Vi vil også legge vekt på tiltak 

rettet mot barn og unge som turer i skog og mark, kreativ maling og forskjellige aktiviteter. Vi 

vil på sikt jobbe rettet mot skoler for å skape åpenhet rundt psykisk helse. 

Enstemmig vedtatt. 

 

5. Styresak: Søknadsprosessen til helsedirektoratet  

Prosessen ble gjennomgått. Jan-Magne ringer helsedirektoratet angående autorisert revisor. 

Søknaden sendes innen 2. februar. Styremedlemmer blir kontaktet pr. telefon angående ekstra 

styremøte i forbindelse med søknaden dersom det blir nødvendig. 

 

6. Styresak: Hvordan fordele oppgavene til styremedlemmer og engasjerte bedre? 

Oppgavene vil bli fordelt etter beste evne. 

 

7. Styresak: Fotografering  
Utsatt. 

 

8. Styresak: Forslag om medlemmer til valgkomiteen og to revisorer, vara- og 

styremedlemmer. 

Frem til årsmøtet: Til valgkomiteen er Anette Kristiansen og Margret Olsen sagt seg villige. 

Som organisasjons revisorer har Anders Wingren og Stefan Karlsson sagt seg villige. Dette vil 

det bli stemt over på neste medlemsmøte kl 19.30. 

Forslag til vara styremedlemmer for neste perioder er Karina Pettersen. Kari skal spørre en 

bekjent. Vi vil også sende ut etterspørsel. 

Styret har innstilt Anders Wingren til det femte styremedlemmet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

9. Flere aktiviteter fremover 

Det blir medlemsmøte 29. Januar kl. 18.00 - 22.00 og avtemming kl. 19.30. Da skal det 

stemmes over revisor og valgkomitè. Det vil også bli åpen kveld annenhver torsdag.  

Vi vil etter ønske gi gratistime prøvetime med avslapningsmetoder og erfaringssamtaler og 

etter 1 time vil det videre bli behovsprøvd i forhold til betaling.  



 

Neste styremøte blir 9. Februar kl. 12.00 - 15.00  

Årsmøte blir 11. Mars kl. 18.00 -22.00. 

Enstemmig vedtatt. 

 

10. Styresak: Fordeling av oppgaver fremover 

Jan-Magne fyller ut søknad til helsedirektoratet og ringer dem angående autorisert revisor. 

Brigitte og Lena tar ansvar for medlemsmøtet 29. Januar. 

Kari ringer sin kandidat til varamedlem i styret.  

Jan-Magne sender invitasjon fra e-post listen. 

Hver enkelt tar ansvar for å ringe sine vervede medlemmer angående medlemsmøtet. 

 

11. Styresak: Eventuelt Ingen saker 

 

 

Møtet slutt kl. 15.00 

 

Lena Waglen-Olsen (referent) 


