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                               Protokoll fra styremøte 
 
Dato og klokkeslett: 10.05.2022 KL 16:30. 
 

Sted:   Teams møte. 

Til stede: Elin Mary Sabbasen, Marit Myklevoll, Ann-Kirsti Brustad, Alf Bjørn, 
Randi Nilsen, Gunnhild Berglen, Målfrid Mikkola. 

 
Forfall:                         Knut Aasgaard. 
 
Sekretær:                   Elizaveta Amundsen.  
 
 
 
Saksliste for oppfølging:  
 
 
Sak 68/22 UNN brukerbank 
 
Vedlegg: Brukerrepresentant kontra erfaringskonsulent. 
 
Saksopplysninger: E-post fra Vigdis Endal: Lilly-Ann (generalsekretær), Andreas 
Habberstad (Prosjektleder for FFOs brukermedvirkningsprosjekt) og jeg har diskutert 
videre dette med brukerbanken i UNN etter onsdagsmøtet.  
 
Vi ble enige om at det er lurt å ta en prat med styret i Troms og Finnmark + styret i Nordland 
for å diskutere de prinsipielle og praktiske problemstillingene som kommer opp i forbindelse 
med brukerbanken.  
 
Det er kan kanskje også være lurt å ha med noen FFO-representanter fra brukerutvalget i 
UNN, som kanskje har vært med i prosessen fram mot etablering av brukerbank. Evt. går det 
an å snakke med disse på forhånd. Du og styret kan kanskje finne ut av hva som er best. Men 
slik jeg har oppfattet det, har brukerutvalget i UNN vært involvert i arbeidet fram mot 
brukerbanken, og da er det vel lurt å få innspill og dialog med de som har vært med på det.   
 
Hvis du og styret ditt kan ta ansvar for å invitere til et slikt møte – samordne med Jørn/styret 
i FFO Nordland, kan Lilly Ann delta også. 
 
Vedtak: Styret i FFO Troms og Finnmark inviterer til et felles møte styret i FFO 
Norland, Brukerrepresentanter fra BU ved UNN og FFOs generalsekretær Lilly Ann.  
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Sak 83/22 Kommune FFO-er situasjon per i dag 
 FFO Målselv. Årsmøte var 03.05.2022. Alle i styret var på valg i år. Det hadde ikke 

kommet inn forslag på lederkandidat, men kun på én styrekandidat. Det innkalles 
til ekstraordinært årsmøte 8.juni for å få valgt et nytt styre på 5 eller 3 medlemmer, 
revisor og valgkomite. Lykkes dette ikke, må FFO Målselv legges ned. 

 FFO Harstad. Årsmøte: 28.04.2022 Ifølge lokallagsleder, Thomas Torrissen er det 
vanskelig å finne folk til å engasjere seg. Han nevner at hvis de ikke klarer å få folk, 
står de i fare for å måtte legge ned kommune-FFOet. 

 FFO Midt-Troms. Årsmøte:24.mars 2022 
Paul Dahlø er nestleder og kasserer. Han informerer om laber aktivitet i FFO Midt-
Troms. Styret har møter, men de sliter med å få respons hos deres MO. Lite respons 
fra MO. 
Utklipp fra årsmøteprotokoll: 
 9. Fremtida for FFO-Midt-Troms 
Leder la fram tanker omkring lagets fremtid, arbeidsoppgaver, og hvordan få bedre 
kontakt med medlemsorganisasjoner. 
Vedtak: Diskusjonen tas til orientering. Laget fortsetter sitt virke. Men laget prøver 
å finne nye veier og oppgaver.  
10. Bevilgning til Metodistkirken. 
Vedtak: Laget fortsetter sitt virke. 
Årsmøtet innvilger kr 1500,00 til Metodistkirka. Som takk for lånet til møtene. 
11. Valg: 
Leder: Svein Westvik. Ikke på valg 
Nestleder: Pau Dahlø. Ikke på valg. 
             Sekretær: Gudmund R, Johansen. Ikke på valg. 
Kasserer Paul Dahlø. Ikke på valg 
Revisor: Gjenvalg av Kjell Solstad. 
1. Vara. Kjell Solstad. Ikke på valg. 
 Vedtak: Alle valg var enstemmige. 

 FFO Tromsø. Årsmøte: Det var ingen aktivitet i organisasjonen i det siste to år. 
Styreleder Benedikte Figenschou skal kontakte styremedlemmer og valgkomite 
for å gi et svar til FFO Troms og Finnmark angående deres årsmøte. Ingen 
tilbakemelding på det så lenge. 

 
Handlingsplan kommunesatsing - Delmål 5 - Ressurser til godt FFO-arbeid i kommunene 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Sekretær etterspør årsmøteprotokoll fra FFO 
Harstad og protokoll fra ekstraordinært årsmøte i FFO Målselv (etter 8 juni).  
 
 
Sak 86/22 Årsmøteuttalelse til Helse Nord RHF 
 
Saksopplysninger: Det hadde oppstått uklarheten rundt om årsmøteuttalelsen 
skulle sendes til media eller ikke. 
 
Vedtak: Arsmøteuttalelsen sendes til media omgående. 
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Sak 99/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
  
 
 
Sak 100/22 Godkjenning av styremøteprotokoll 05.04.2022 
 
Vedlegg: Protokoll fra styremøte 05.04.2022 
 
 
Vedtak: Protokoll godkjent. 
 
 
 
Sak 101/22 Konstituering av styret 
 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark holdt årsmøte 26 april 2022 der 
medlemmer i styret ble valgt. 

Leder: Elin Mary Sabbasen 
Nestleder: Marit Myklevoll 
Styremedlem: Knut Aasgaard 
Styremedlem: Målfrid Mikkola  
Styremedlem: Randi Nilsen      
1 Varamedlem: Bjarne Hammervoll 
2 Varamedlem: Ann-Kirsti Brustad          

Vedtak:  
Leder: Elin Mary Sabbasen 
Nestleder: Marit Myklevoll 
Styremedlemmer: Gunnhild Berglen (økonomiansvarlig) 
Styremedlemmer: Knut Aasgaard 
Styremedlemmer: Målfrid Mikkola  
Styremedlemmer: Alf Bjørn 
Styremedlemmer: Randi Nilsen 
1 Varamedlemmer: Bjarne Hammervoll 
2 Varamedlemmer: Ann-Kirsti Brustad  

 
                                                               
Arbeidsutvalg (AU): Leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær. 
Interessepolitisk utvalg (IU): Styret fungerer samlet i IP. 
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Sak 102/22 Gjennomgang av postlista  
 
Saksopplysninger:  
08.04.2022 Psoriasis- og eksemforbundet Troms – årsmøteprotokoll. 
 
20.04.2022 Merete Holm, Fylkesleder ADHD Finnmark etterlyser hvordan står det til 
med arbeidet (sak 94/22 Innkommet sak fra ADHD Norge Finnmark, protokoll styremøte 
05.04.2022). 
  
29.04.2022 Åsta Tale: Denne veka har vi sendt alle fylka ei pakke. Den inneheld: 
• 7 svarte markeringsvestar i ulik storleik med kvit FFO-logo 
• 7 svarte handlenett med hvit FFO-logo 
• Ei lita bunke med flyers/brosjyrer om FFO i Frivillighetens år 2022 
 
Om flyers/brosjyrer: 
Brosjyrene har vi oppdaterte lenker til både på norsk og på engelsk som kan delast: 
https://indd.adobe.com/view/788b4ca9-d8e7-482c-937f-b8d3b213a871  (norsk) 
 https://indd.adobe.com/view/64477826-9c7e-434a-a962-71351ab7836f  (engelsk) 
 
30.04.2022 Årsmelding og det nye styret fra Norges MS-Forening, Finnmark regionlag. 
 
02.05.2022 Særutskrift - Harstad kommunes Råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Om programmet TryggEst. 
 Vedtak : 
1.Det kommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler kommunen å 
innføre programmet TryggEst, hvis dette ikke allerede er etablert. 
2.Vi ber om å bli orientert om hvordan arbeidet med forebygging, avdekking og avverging 
av vold og seksuelle overgrep organiseres i vår kommune. Herunder om kommunen har 
etablert TryggEst eller om det foreligger plan om å etablere TryggEst som system. 
 
03.05.2022 FFO Sentralt trenger innspill til en «A-sak» som skal jobbes med politisk 
rettet i tiden mot Jul 2022.  På orienteringsmøte i FFO ble mange viktige saker presentert 
av fylkessekretærene.  Sakene som var nevnt flest ganger er: rehabilitering, økonomiske 
situasjonen samt arbeidsmuligheter til funksjonshemmende og helsefremmendearbeid 
innen psykisk helse.  
 
03.05.2022 Paul Dahlø svarer på henvendelse fra FFO Troms og Finnmark: styret ønsker 
kurs/webinar «Hva er Helsefellesskap og hvilken rolle vil frivilligheten ha i dette?». Paul vil 
gjerne bidra med opplysninger. 
 
05.05.2022 Fra sekretær FFO Målselv, Anne Berit Kolset: Innkalling til ekstraordinært 
årsmøte i FFO Målselv. Onsdag 8. juni kl. 18:00 på LHL, Andselv. 
 
05.05.2022 Fra FFO Sentralt: TV2 ønsker å komme i kontakt med noen med kroniske 
sykdommer/helseutfordringer, som nå står uten fastlege. (Sekretær har videresendt 
eposten til medlemsorganisasjoner samt publiserte innlegget i sosiale media). 
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Forslag til vedtak:  
1. Styret i FFO Troms og Finnmark ser alvorlig på sak der frivillige lag og 

organisasjoner i Finnmark ikke får tildelt tilskudd. Hva er konsekvensene av 
tilskudds kutt til frivilligheten i «Frivillighetens år 2022»? Styret i FFO Troms og 
Finnmark skal jobbe med saken for de neste årene samt be om et møte med 
fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og fylkesråd for økonomi og kultur - Ronald 
Wærnes. I Tillegg skal det skrives en e-post til rådgiveren Anne Turid Garshol og 
etterlyse informasjon for hvilken periode er dette kuttet vedtatt for. Styret foreslår 
også å skrive om dette i avisa og sende en kopi til medlemsorganisasjoner. 

2. Det foreslås å invitere Paul til opplysningsmøte om Helsefelleskapene og 
medlemsorganisasjoner bør inviteres også. 

 
 
 
Sak 103/22 Økonomi 

1. Balanse pr.10.05.2022 
Saksopplysninger: Sekretær opplyser styret om tilgjengelige midler på driftskonto, kr. 
22.348. Tilskudd fra Helse Nord RHF er ennå ikke registrert.  

2. Søknad om tilskudd til Dam Ekspress 
Saksopplysninger: Søknad er ikke sendt. 

3. Møte med Bjørn Inge Mo og Roald Værnes 
Saksopplysninger: Sekretær har ikke mottatt forslag på e-post som skulle sendes til de 
overnevnte.  

4. Nytt kontorlokale FFO Troms og Finnmark 
Saksopplysninger: Den nye adressa til FFO Troms og Finnmark er Markedsgata 3, 9510 
Alta. Sekretær informerte styret om flytteprosessen. Epost til styret fra 28.04 ang. 
arkivering av gamle dokumenter ble ubesvart. Kontrakten på leie av lager var signert for 
6 måneder med kostnad rundt kr.1000/måned. Brukte møbler ble solgt til tidligere 
kontorutleieren for kr. 15.000 og beløpet ble allerede utbetalt.   

5. Max Spill AS 
Saksopplysninger: Denne saken var diskutert på styremøte 21.03.2022 (se protokoll, 
sak 81/22 pkt. B. Vedtak: Sekretær etterlyser svar på klage til MaxSpill). Videre 
informerer sekretær om svaret fra MaxSpill, den 31.03.22: MAX SPILL kan ikke behandle 
deres klage, søknaden ble signert for sent og lotteritilsynet godtok ikke ettersendelse, noe 
som betyr at dere ikke vil motta støtte fra oss i 2022/2023. 
I tillegg opplyste Elizaveta styret per e-post om at tidligere sekretær Katarina hevdet at 
påminnelsen om søknadsfrist til MaxSpill ble videresendt til styreleder 19 september, før 
søknadsfrist 29.09.    

6. Søknad til TFFK om driftstilskudd 2023  
Saksopplysninger: Søknaden om driftstilskudd for 2023, sammen med de nødvendige 
dokumentene var sendt innen 1 mai. Det er søkt om driftstilskudd på kr. 400.000. 

7. Revisjonshonorar  
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark fikk faktura på revisjonshonorar kr.31250 
fra Enter Revisjon. Det er kjent at våre medlemsorganisasjoner med dobbelt så flere 
bilag betaler rundt kr.15.000 i revisjonshonorar til Enter Revisjon. 

8. Avslag på søknad om tilskuddsmidler fra Bufdir 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark klaget på avslag fra Bufdir. Vedtak: 
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Departementet stadfester Bufdirs vedtak datert 16.02.2022. om avslag på FFO Troms og 
Finnmark sin søknad om 80 000 kroner i tilskudd for 2022. Klagen tas ikke til følge. 
 
Vedtak:  

1. Gunnhild Berglen kontakter Helse Nord RHF for 3 gang og etterlyser når 
tilskuddet-2022 utbetales. Styrehonorarutbetaling utsettes til tilskuddet er 
mottatt. 

2. Gunnhild Berglen hjelper til å skrive søknadsteksten til Dam Express. 
3. Alf Bjørn trekker seg villig til å hjelpe sekretæren med sak 103/22/3 i uke 20. 
4. Gunnhild Berglen begynner å gå gjennom arkivet den 21,22 mai og se hva som 

kan sendes til Riksarkivet, hva som er arkivverdig og hva som kan kasseres.  
5. Alle Bingoer i Troms og Finnmark fylke må kartlegges. Randi Nilsen hjelper 

med kartleggingen.  
6. Elizaveta følger med når tilskud-2022 fra TFFK utbetales. 
7. Sekretær ber Enter Revisjon om å detaljere honorarkostnaden. 
8. På neste styremøte skal det settes opp et nytt budsjett. Elin Mari kontakter 

Sametinget om tilskuddsmidler til kurs «Unge samiske medvirkere». 
 
 
 
Sak 104/22 Arbeidsprogram 2022/ Møter med 
medlemsorganisasjoner 
 
Saksopplysninger: I arbeidsprogram FFO Troms og Finnmark 2022, punkt: Invitere 
to medlemsorganisasjoner til hvert styremøte for å presentere seg selv. 
 
Vedtak: Invitere to medlemsorganisasjoner til neste styremøte for å presentere seg 
selv. De får inntil 15 min hver. Vi begynner alfabetisk og starter med fylkeslagene til 
ADHD Norge og Afasiforbundet. 
 
 
 
Sak 105/22 Høring i Tromsø kommune. Boligplan – Boliger til 
personer med utviklingshemming. 
 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark mottatt en epost fra Janne Joakimsen (en   
rådgiver i avd. for helse og omsorg, pleie og omsorg i Tromsø Kommune) med høringsbrev 
«Boligplan – Boliger til personer med utviklingshemming og notat om fremskaffelser av 
boliger». Hun ber om innspill til planen innen 13.05.2022 
 
Vedlegg: Utkast – høringsuttalelse. 
 
Vedtak: Høringssvar renskrives og sendes til Tromsø kommune innen oppgitt fristen, 13 
mai.  
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Sak 106/22 Kommune- og fylkestingsvalget 2023 
 
Vedlegg: FFOs fem + ett - innspill til kommune- og fylkestingsvalget 2023. 

1. En inkluderende skole 
2. En god og trygg bolig, med tjenester ut fra behov. 
3. Et inkluderende arbeidsliv 
4. Fritidstilbud tilgjengelig for alle 
5. Gode helse- og omsorgstjenester  
6. Gode økonomiske rammevilkår for medvirkning (God medvirkning koster!) 

 
Saksopplysninger: På orienteringsmøte i FFO ble foreslått å sende innspill til 
partiprogram til alle partiene i fylker og kommuner.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt å sende innspill til partiene i fylker og kommuner.  
 
 
Sak 107/22 FFO sentralt ønsker å ha dialog med styret i FFO Troms og 
Finnmark 
 
Saksopplysninger: FFO sentralt ønsker å ha dialog med styremedlemmer i alle 
fylker. De foreslår å ta det på Teams, den 30 mai, kl:17.30-19.30. 
 
Vedtak: 30 mai passer ikke. Styret gir tilbakemelding til Elizaveta på datoer som passer 
best for de fleste. 
 
Sak 108/22 Neste styremøte 
 
Saksopplysninger: Styreleder foreslår et fysisk møte. 
 
Vedtak: Teams-møte, den 7 juni kl.16.30 – 18.30. Styret ønsker å sette fokus på saker 
Budsjett 2022, Økonomi FFO Troms og Finnmark og søknader.  
 
 
Sak 109/22 BU i Helse Nord RHF 2022-2024 
 
Saksopplysninger: Under «eventuelt» kom en sak fra Gunnhild Berglen der hun 
informerte styret om de nyoppnevnte medlemmer i BU ved Helse Nord RHF for perioden 
2022 – 2024. Som leder fortsetter Knut Georg Hartviksen, fra FFO Norland og som 
nestleder fortsettes Gunnhild Berglen fra FFO Troms og Finnmark.  
 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 
 
Møte avsluttet: kl.18.25.  
 


