
Styremøte i Hvite Ørn 230309 
 
ved Jan Magne, Lena, Heidi, Gudrun og Anders 

 
1. Valgtes Jan Magne til møteleder og Anders til referent. 
 
2. Godkjentes referat fra styremøtet 090209. 
 
3. Valgte styret at fordele styrets oppgaver: 
     Anders til kasserer. 
     Heidi til sekretærfunksjon med ansvar for e-post, innkallinger. 
     Lena er valgt som nestleder ved årsmøtet og tar oppgaven at føre 
     foreningens arbeid med barn og ungdommer. 
     Jan Magne som styreleder tegner selvstedig for foreningen Hvite Ørn. 
     Ramona som er utenfor styret har meldt seg villig at utvikle vår web 
     og lage hjemmeside. 
 
4. Vurderte vi årsmøtet. 
     Tross problem med teknikken var møtet vennskaplig, informativt og smørebrøden gode. 
 
5. Vurderte vi Alternativmessen i Borgehallen. 
    Det ble delt ut mange brosjyrer og vi fikk vervet 4 medlemmer på standplass.  

Men messen var dårlig besøkt og det ble mange timer på vakt. Konklusjonen er at messene 
i Østfold er blitt tynne og at det er bedre å ha stand på byen (i byene) en og annen lørdag.    
Hvite Ørn trenger ny brosjyre. 
 

6. Behandlet vi Dialogkonferansen 31/3 på Sagahuset i Sarpsborg . 
     Konferansen styrs av Mental Helse og forbereder Verdensdagen den 10/10. 
     Det er meldt på 8 deltakere fra Hvite Ørn som kan dele seg mellom Halden- og 
     Fredrikstadgruppen. 
     I tillegg har vi fått invitasjon fra Rådet for psykisk helse om en festavsluttning i Oslo 
     den 17/4. Jan Magne spør noen medlemmer om mulighet og interesse for dette. 
 
7. Besluttet vi å prøve fotografere styret på Torsdagsmøtet 26/3 ved kl 21. 
 
8. Behandlet vi forslag til søknader av midler til virksomheten. 
    Midler kan gis til møtevirksomhet, likemannsarbeid, kurs og andre aktiviteter og material. 
    Anders venter beskjed fra Halden kommune om likemannsmidler og skal kontakte 
    fylkeslegen i Østfold. 
 
9. Besluttet vi om arbeidsmøte for styret og evt ressurspersoner Onsdag 15/4 kl 18-21. 
    Agenda: lage dokumentbase, årsplan for aktiviteter, sommerleir i slutten av juli. 
    Viktig mål er at få god flyt, interesse og virksomhet kring Torsdagsmøtene. 
 
10. Diskuterte vi media. 
     Finn medlemmenes ønsker om viktige temaer å skrive om. Be om leserbrev, folk i  
     foreningen kan hjelpe med redigering og det språklige. En artikel om foreningen 
     og det vi står for i vedtekter og planer trengs. Artikler som skal stå i Hvite Ørns navn 
     skal godkjennes av styret. 
                                                                                                                forts…… 



11. Diskuterte vi samtaler, erfaringsterapi, støttetelefon for og med medlemmene. 
      Viktige spørsmål som omhandler etiske spørsmål om personvern, ansvar og økonomi. 
       Noen retningslinjer kom frem og som bør videre utvikles: 
       Alle som skal arbeide med støttetelefon må kurses først. Støttetelefon bør starte som 
       tilbud innen foreningen før det vurderes om å allmenngjøres. Spørrepost på e-mail 
       er lettere å administrere og bør overveies. 
       Alle medlemmer bør kunne få  personlig støtte fra foreningen men det kommer også 
       att begrenses i tid og dybde da vi er en likemannsforening og ingen profesjonell 
       behandlingsinstitusjon. 
       Medlemmer som påtar seg støttearbeid bør få noen form for erstatning. 
       Alle forettningsmessige forhold mellom medlemmer skal holdes utenfor foreningen. 
 
12. Diskuterte vi undersøkning av medlemsgruppen. 
      Vi trenger få et bilde av medlemmenes ønsker om virksomhet, deres egne kompetanser 
       faglig og personlig og deres erfaringer. Heidi kunne utforme en spørreskjema med svar 
       til styret ved Jan-Magne. 
 
13. Fordelte vi kommende torsdag 26. mars. 
      Heidi, Lena, Gudrun svarer for programmet. 
 
14. Møtet avsluttet med erfaring at det ble mange saker og at vi fremover kanskje skal 
     ta hyppigere og kortere styremøter. 
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Jan Magne Sørensen                                             Anders Wingren 
  møteleder                                                               referent 
     


