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                               Protokoll fra styremøte 
 
Dato og klokkeslett: 12.12.2022 Kl. 15:00. 
 

Sted:   Teams møte. 

Til stede: Alf Bjørn, Randi Nilsen, Målfrid Mikkola, Knut Aasgaard, Gunnhild 
Berglen, Marit Myklevoll (delvis på telefon).  

 
Forfall:                         Elin Mary Sabbasen, Ann-Kirsti Brustad, Bjarne Hammervoll. 
 
Sekretær:                    Elizaveta Amundsen.  
 
 
Oppfølging av saker:   
 
Sak 94/22 Sak fra ADHD Norge Finnmark lokallag 
 
Saksopplysninger: Fylkespolitikernes avgjørelse om at frivillige lag og organisasjoner i 
Finnmark ikke får tildelt tilskudd i 2022, kun de i Troms. Rådgiveren Anne Turid Garshol 
i TFFK informert: 
"Jeg må dessverre meddele at tilskuddsordningen til frivillige organisasjoner i Finnmark er 
avviklet på grunn av kutt i budsjettet. Dette ble vedtatt i Fylkestinget i desember 2021". 

22. November har Merete Holm (fylkesleder ADHD Norge Finnmark) sendt en 
henvendelse til FFO Troms og Finnmark for oppfølging av saken. 

 
Vedtak:  

 FFO Troms og Finnmark har sendt sitt forslag til fylkespartier om å støtte frivillig 
arbeidet i fylket. 

 FFO Troms og Finnmark jobber interessepolitisk på vegne av våre 
medlemsorganisasjoner opp mot politiske myndigheter sentralt og lokalt for 
kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.  

 
Sak 150/22 Kurs om brukermedvirkning i samarbeid med NAAF  
                         region Nord 
 
Saksopplysninger: Kurs for brukerrepresentanter 29 november måtte avlyses. Det 
skulle vært minimum 15 deltakere. 7 påmeldte var altfor lite. 
 
Vedtak: Forsøke å arrangere et fysisk kurs i våren 2023. På grunn av FFO Troms og 
Finnmark sin økonomiske situasjon kan de eksisterende BR og potensielle nye bes om å 
spørre sine egne organisasjoner for reisestøtte. 
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Behandlet saker: 
  
 
Sak 151/22 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.  
 
 
 
Sak 152/22 Godkjenning av styremøteprotokoll 08.11.2022.  
 
Vedtak: Protokoll godkjent. 
 
 
Sak 153/22 FFOs representantskapsmøte og ledersamling 19-20  
                         november  
 
Saksopplysninger: Styreleder deltok i FFOs representantskapsmøte og ledersamling 
19-20 november og opplyser styret om saken. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte på grunn av leder ikke var til stedet. 
 
 
Sak 154/22 Gjennomgang av postlista.  
 
Saksopplysninger:  
09.11.22 fra Vigdis Endal. Til fylkes-FFO og kommune-FFO 
 
OBS! Vi ber fylkes-FFO å videresende denne mailen til kommune-FFOene.  
Det er foretatt endringer to i regnskapsinstruksen som er viktig å være orientert om både 
for fylkes-FFO og for kommune-FFO. 
 

1. Endringene gjelder avsnitt to i «Krav til regnskapsfører og revisjon». Det gjøres 
unntak for kommune-FFO for som har en årlig inntekt på mindre enn kroner 200 
000. Tidligere har summen vært 100 000.  

 
2. Den andre endringen gjelder et nytt avsnitt «Styrebehandling av fullmakter». Det 

fastslås i avsnittet at det på første styremøte etter årsmøtet skal fastsettes 
fullmakter, og avsnittet beskriver hvilke. 

 
15.11.22 Cato Lie: Opplæringsfilmer for bussjåfører og andre som utøver assistanse. 
Kampanjeside: 
https://ffo.no/organisasjonen/tema/tilgjengelighet2/prosjekter/hvordan-mote-alle-
reisende-pa-en-god-mate/ 
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Youtube-spilleliste: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTyGkH77XuiY9G60LUc0lN06vkCKxY7Vg 
 
Disse var videresendt til «Snelandia» og TFFK. 
 
21.11.22 Oppfølging av Fylkesledersamlingen 20 november.  
 
22.11.22 Splitting av fylker far 1.1.2024 - hva nå med fylkes-FFO? Teams-møte 13.12.22 
for FFO ansatte. 
 
23.11.22 Adrian Ophus Rådgiver om Tilskudd fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet med Søknadsfrist: 4. januar 2023  
Målgruppen er personer som blir utsatt for - eller utsetter andre for - rasisme, 
diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.  
Målet er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som 
har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av 
etnisitet, religion og livssyn. 
 
25.11.22 Johan A Rolstad, Konst. Avdelingsleder i Fylkesveg Finnmark (TFFK): 
Invitasjon til dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 2024-2033 19. januar. 
2023 klokken 10.00 -16.00 på Scandic Hotel Alta.  
Cato Lie (rådgiver FFO for UU) kan ikke delta fysisk. 
 
26.11.22 Funkis i Nord Brev fra valgkomiteen. Funkis i Nord avholder sitt Årsmøte, 
søndag 5.mars 2023, kl 10.00 i Tromsø. Forslag på kandidater sendes til valgkomiteens 
leder. 

Til alle medlorg i 
Funkis i Nord – Valg 2023(1).docx 
 
29.11.22 Protokoll fra AU- møte i PEF Troms.  
De planlegger en Nord- Norgeskonferanse i Tromsø i november 2023.  Har dere innspill i den 
forbindelse, tas de imot med takk. 

Protokoll AU-møte 
2 i 2022.docx  

 
29.11.22 Vigdis Endal: Rapportering fra fylkes-FFO for 2022 
 
Frist for rapportering  
Innen 15. mai hvert år skal FFO nasjonalt ha mottatt årsrapport og årsregnskap med 
revisors beretning fra fylkes-FFO.  
Fylkes-FFOs ansvar for rapportering  

o Årsrapport  
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o Årsregnskap med revisors beretning 
o Årsmøteprotokoll  
o Utfylt skjema for styresammensetning valgt på årsmøtet (vedlegg).  

 
 
Årsregnskapet 
Husk å snakke med regnskapsfører om spesifisering av årsregnskapet.  
RHFer har f.eks. krav om at deres tilskudd skal tydelig fremgå av regnskapet. Andre 
større inntektskilder/tilskuddsgivere bør også fremgå.  
Videre bør også driftskostnadene spesifiseres i grupper slik at det gir mer informasjon 
enn bare en linje med driftskostnader. 
Tenk at regnskapet skal gi god informasjon til medlemsorganisasjonene og 
tilskuddsgivere. Dette innebærer at man bør spesifisere mer enn det som er lovens 
minimumskrav. 
 
Om honorar 
Honorar til styret skal fremgå i note. Honoraret, skilles fra det som gis av utgiftsdekning, 
som reiseutgifter og andre utlegg. Når det gjelder honorar er det ulik praksis i de 
fylkene. FFO nasjonalt har ikke per i dag ikke noen retningslinjer for dette, men 
Frivillighet Norge har vedtatt anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner. 
Styrehonorar er omtalt spesielt i punkt 1.8., og understreker at styrearbeid først og fram 
skal skje på frivillig basis. Dersom en organisasjon betaler styrehonorar, må det ha et 
svært nøkternt omfang og stå i forhold til organisasjonens økonomi.  
 
02.12.22 Henriksen Cecilie, rådgiver Helse Nord RHF: Ekstraordinært møte i Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF 09. desember 2022  
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF (RBU) er innkalt til ekstraordinært møte 09. 
desember 2022 – dersom dere ønsker informasjon om hvilke saker som vil bli diskutert 
på dette møtet, vil saksdokumentene bli publisert på våre nettsider: https://helse-
nord.no/om-oss/regionalt-brukerutvalg/moter-i-regionalt-brukerutvalg  Her vil dere 
også kunne finne protokoller med vedtak i saker fra gjennomførte møter i RBU. 
 
05.12.22 Alesia T. Andreassen, rådgiver TFFK: Invitasjon til seminar om ny kunnskap 
om råd for personer med funksjonsnedsettelse.  
Bufdir, i samarbeid med KS, inviterer til seminar hvor om ny kunnskap om råd for 
personer med funksjonsnedsettelse.  
 
I 2022 er det lagt fram to nye rapporter; Nordlandsforskning og Høgskolen i Innlandet 
Medvirkning gjennom råd og Proba/Telemarksforskning: Erfaringer med lovpålagte råd 
for medvirkning. Noen hovedfunn fra rapportene blir presentert på seminaret. Det blir 
også innlegg om hvordan vi kan styrke rådene som viktige likestillingsorganer i 
kommunene. Det blir bl.a. innlegg om rådenes arbeid med likestilling og CRPD» 
Påmelding og info her: https://ny.bufdir.no/arrangementer/seminar---kunnskap-om-
rad-for-personer-med-funksjonsnedsettelse/  
Målgruppen er: 
- råd for personer med funksjonsnedsettelse i kommuner og fylkeskommuner 
- kommunal/fylkeskommunal administrasjon med sekretariatsansvar for rådene 
- funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. 
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06.12.22 Alesia T. Andreassen, rådgiver TFFK: Invitasjon til webinar: "Multisyke 
pasienters behov for tverrfaglig oppfølging", torsdag 8. desember klokken 8:15 - 9:00  
(Alf og Målfrid invitert) 
 
06.12.22 Beate Juliussen, Administrasjonsleder Finnmarkssykehuset: Innkalling og 
sakspapirer Brukerutvalgsmøte 13. desember 2022 

Innkalling og 
sakspapirer Brukerutvalgsmøte 13. desember 2022.pdf 
 
 
 
Vedtak:  

1. Søknaden om tilskudd til Bufdir sendes i desember 2022. 
2. Sekretær og Alf Bjørn deltar i dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 

2024-2033 19. januar. Det skal tilrettelegges for å sikre deltakelsen av Cato Lie. 
3. FFO Troms og Finnmark sender sitt forslag på leder og sekretær til valgkomites leder i 

Funkis Nord. Leder- Gunn Jøran Farstad; Sekretær - Elen Valborg Voulab. 
4. Innspill til et tema til en Nord- Norgeskonferanse i Tromsø/v Psoriasis- og 

eksemforbundet Troms: «Hva når atopisk eksem opptrer samtidig med psykisk 
utviklingshemming, nevropsykiatriske diagnoser som ADHD og autisme, eller ved 
ulike psykiske lidelser? Tverrfaglig tilnærming til eksembehandling er et savn for disse 
pasientgruppene».                    

 
 
 
Sak 155/22 Økonomi. Balanse pr. 12.12.2022. 
 
Saksopplysninger:  

 Det er kr. 134.257 til disposisjon på driftskonto til FFO Troms og Finnmark og  
kr. 9.338,11 på konto «FFO Målselv». 

 Fylkesrådet har innstilt i budsjettet for 2023 å bevilge 100 000 kr ekstra til FFO 
Troms og Finnmark. Saken blir endelig behandlet i fylkestinget i desember. 

 Søknadsfrist om tilskudd-23 til Helse Nord RHF er 9 desember;  
 Søknaden aktivitetsstøtta «Herreløs arv» er sendt. Det var søkt om kr.150.000; 

 
Innkommende innspill fra styret:  

- Styret foreslår å arrangere et digitalt ekstraordinært styremøte, 
den 19.12.22 kl.15.00 for å behandle sak: «Utbetaling av 
styrehonorar». 

  
Vedtak: Enstemmig vedtatt  
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Sak 156/22 Nedleggelse av audiograftjenesten på Finnsnes 
 
Saksopplysninger: 25.11.22 kom en henvendelse fra Svein Westvik, leder FFO Midt 
Troms om nedleggelse av audiograftjenesten på Finnsnes. Et utkast av uttalelsen ble 
diskutert i møte. 
 
Vedtak: Uttalelsen ferdigskives og sendes til Helse Nord RHF og UNN. 
 
  
 
Sak 157/22 Likepersonkurs 2023 
 
Saksopplysninger: Innkomme innspill fra styret på forrige møte: med fokus på små 
organisasjoner foreslås å arrangere et kurs i samarbeid med FFOs 
medlemsorganisasjoner (f.eks. Revmatikerforbundet, Hørselshemmedes landsforbund, 
Parkinsonforbundet); utarbeide Power Point presentasjon. 
 
Vedtak: Sekretær utarbeider invitasjon til et digitalt/hybrid kurs. PP- presentasjon skal 
også utarbeides. 
 
     
 
Sak 158/22 Sekretærs avspasering ifm. studiesamlingene i vår-2023 
og FFOs ansattsamlingene i februar og juni 2023. 
 
Saksopplysninger: 

1. Elizaveta opplyste styret om fremtidig avspasering/ferie: 2-6 januar; 6-9 mars; 
25-28 april; 22-26 mai – i forbindelse med studie. 

2. 14-15 februar deltar sekretær i «Gode råd»-samling for ansatte i Oslo: Kurs for 
kursholdere; 

3. 5-6 juni avholdes ansatte-samling for FFOs ansatte i Oslo. 
 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 
Neste styremøte: Mandag, 19 desember kl:15.00-15.30; 
                                           Tirsdag 17 januar, kl. 15.00 – 16.00. 
 
Møte avsluttet: kl. 16.00. 


