
 
 
 

 

Styremøte i Hvite Ørn 25.08.2009 – kl 18.00 – 21.30 
 
Sted: Kropp Sinn Sjel senteret, Storgata 10 i Halden 
Tilstede: Kari, Anders, Jan-Magne og Lena.  
 

1. Konstituerning. Jan-Magne ble valgt til møteleder og Lena referent. 
2. Referat fra forrige styremøte ble godkjent. 

 
3. Økonomi.Vedrørende styremøtehonorar, kan styreleder heve kr.500,- og 

styremedlemmer heve kr. 250,- for deltagelse ved styremøter. Av de som er valgt 
inn i styret får alle dekket reiseutgifter. De må selv ta ansvar for å levere inn 
regning på dette. Tilgodehavende kan heves ved behov, men det anbefales at man 
gjør dette 2 ganger pr. år. Krav legges frem innen den 15.12 og går tilbake til 
første styremøte etter årsmøtet. Det er enighet om at lønn til styreleder blir kr. 
15000,- i år med mulighet for økning om det skulle bli mye arbeid. Aktive 
medlemmer har mulighet til å motta kr. 500,- for en dags arbeid eller kr. 250,- for 
en kvelds arbeid. Denne betalingen kan heves eller man kan velge å gi arbeidet 
som en gave til Hvite Ørn. Det er enighet om at det innvilges inntil kr. 10000,- til 
innkjøp av pc med tilbehør. Husleiekontrakt til leie av kontor på ca kr. 2300,- pr. 
måned er vedtatt. Det er innvilget inntil kr. 15000,- til innkjøp av møbler til 
kontoret. Det er enighet om å delta på alternativmessen i Lillestrøm 6-8 nov.2009 
og det innvilges kr. 4500,- + mva. til standleien.  

 

4. Hjemmeside og brosjyre. Vi er enige om å ha likt utseende på web og brosjyre. 

Om noen har innspill vedrørende web, så gi gjerne tilbakemeldinger. Alle er enige 
om at web siden er oversiktlig og bra. 
 

5. Vi er invitert til å bli med i brukerrådet. Hvem møter fra Hvite Ørn. Jan-
Magne og Lena stiller seg til disposisjon i brukerrådet i Halden og Østfold. 

 
6. Konferanser og kurs. Hvem vil delta hvor? Anders skal sjekke ut konferanser i 

Sverige og Kari sjekker innhold på konferansen i Hamar. Det vil også bli holdt 
kurs i likemannsarbeide. Dette er gratis og den som vil melde seg på tar kontakt. 

7. Høstens aktiviteter? Det blir åpen kveld annenhver torsdag, Anne Marit og Lena 
skal få til en tur til Kværnmoen, det blir foredrag og kraftsirkel. 
 

8. Stand på alternaivmessa i Lillestrøm. Tore hat ansvaret for alternativmessen i 
Lillestrøm. De som ønsker å stå på stand på vegne av Hvite Ørn der, kan ta 
kontakt med Tore. 
 

9. Fordeling av oppgaver framover. 
Anders skal sjekke ut konferanser i Sverige, samt å høre med Kristin og Anne 
Berit om de kan stille en torsdagskveld med innspill.  
Tore har ansvar for alternativmessen.  
Kari skal sjekke innhold få konferanse i Hamar, samt innrede kontor.  
Lena skal ringe Kent (bupp), for å høre om han kan stille med foredrag en torsdag 
Lena og Kari innreder vårt nye kontor sammen.                                                    

 

Lena Waglen-Olsen (referent) 


