
Hvite Ørn Styremøte 300609 
ved Jan-Magne (møteled), Gitte, Anders (referent) 
 
1. Godkjentes referat fra siste styremøte. 
 
2. Økonomi 
    - Norsk tipping gir mulighet at spiller kan gi 5% av spilleinsatsen til 
      Hvite Ørn. Styret har fremgangsmåten trykket opp.  
    - Hvite Ørn har innvilgets bidrag fra Helsedirektoratet om 131  896:- for 
      å kunne fullføre vårt program for 2009; styrking av organisasjonen, økt 
      brukermedvirkning og informasjonsarbeid innen psykisk helse. 
    - Styreleder og kasserer møts 6/7 for å opprette bokføring og lage  
      økonomiplan som skal legges til neste styremøte.  
    - Dagens møte anbefalte til neste styremøte følgende: 
         At produksjonskostnaden for brosjyrene er 3:75/st. 
         At foreningen leier kontor på KSSS, helst det større (Stefans) for ca  
         2300:-/m  eller det mindre (Camillas) for ca 1.900:-/m og vi må  
         påregne ytterligere 500:-/m for fellesareal til torsdagsmøtene. 
         At foreningens andel første halvåret av Jan-Magnes kontor er 6 000:- 
         At foreningens andel av Jan-Magnes telefon og PC er ca 30%. 
         At foreningen kjøper egen PC. 
         At styrehonorar besluttes og i utganspunkt er lavt men att foreningen 
         betaler dagsarvode for de som gjør organisasjonsarbeid. 
         At foreninger erstatter reisekostnader til møter for styre og vara. 
         At foreningen betaler leie for Station om 1.700:- og mat under sommer- 
         leiren om ca 3 500:-. 
         At foreningen kurser 5-10 medlemmer i år i brukermedvirkning. 
 
3. Sommerleir 15-18 juli på Station i Påterud 
         DD var 19 påmeldte. På Station finnes 16 madrasser og 17 prima 
         sengeplasser i 10 soverom. Ved mer en 16 deltakere må ekstra 
         campingsenger bringes med. Informasjonsskriv om leiret er sendt for 
         komplettering  til  J-M av Anders. 
    - Dagens styremøte besluttet at Jan-Magne blir pedagogisk leder, Anders 
      vaktmester og Karina skal spørres om å bli husmor. Disse tre blir  
      ansvarlige for organisasjonen av mat, husstell og program. 
       Jan-Magne bør sende ut leirinformasjon en uke før leiret. 
 
4. Paraplyorganisasjonene FFO og Rådet for psykisk helse. 
     Neste styremøte skal beslutte om medlemsskap i disse to. 
 
5. Webside og logo. 
    Ramona hade arbeidet videre med en flygende hvit ørn og et brevhode 
    med foreningens devise og en kvinnegestalt. Møtet anbefalte å gå videre 
    med dette forslaget og der bunnfargen var ”tordenblå” og kontrastfarven 
    ”gloende purpur” 
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