
 

 

Cerebral Parese-foreningen 

 

Bankgiro: 

Org. nr.: 

1607.40.25157 

985 132 186 

www.cp.no 

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2021 

Tid:  Den 19. februar 2021 kl. 10.00 -15.00 

Sted:  Nettmøte på Teams 

Til stede:  Bente Heggø Olsen, Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse (fra 10.45), 

Tor-Helge Gundersen, Marte Broderstad Sandvik, Stine Dybvig (til 

14.00), Kjetil Haraldseid, Robert Johnsen, Tanja Leegaard, Torstein 

Torheim, Kenneth Olsen og Ingvild Skarsem Jonassen 

Meldt forfall: Kristin Gjærde 

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann og rådgiver Kristin Benestad. 

Rådgiver Anita Hanken deltok på sak 11 og rådgiver Ole Kristian 

Fagersand på sak 12. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

01-2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

02-2021 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøtet den 4. desember 

2020. 

03-2021 Beretning 2020 – tekst til godkjenning 

04-2021 Foreningen Haug boliger – oppfølging etter brev om møte. 

05-2021 Regionreform – status og forslag til framdriftsplan 

06-2021 Fylkesårsmøter – status og representasjon 

07-2021 Sted og tidspunkt for landsmøtet 2022 – invitasjon fra Nordland 

08-2021 Politisk tema i valgkampen – forslag til framdriftsplan 

09-2021 FFO – kandidat til hovedstyret 

10-2021 Veiledere og retningslinjer – oppdatering 

  a) Retningslinjer for kontrollkomiteen 

  b) Veileder for valgkomiteen nasjonalt 

  c) Veileder for valgkomiteen i fylkeslag 

11-2021 Høringer 
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12- 2021 Orienteringssaker 

a) Protokoller fra fylkeslagene 

b) Årsplan 2021 – rapport pr. 12. februar 

c) Nytt fra FFO 

d) Årsregnskap 2020 – status 

e) Rapport fra telefonkontaktene høst 2020 

13 -2020 Eventuelt 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

01-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

VEDTAK: 

 Innkallingen og sakslista ble godkjent. 

 

 

02-2021 Godkjenning av protokoll fra den 4. desember 2020 

 

 

VEDTAK: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

03-2021 Beretning 2020 – tekst til godkjenning  

Sentralstyret fikk tilsendt et forslag til tekst til beretningen for 2020 

og generalsekretær Eva Buschmann orienterte kort. 

Det gjenstår noen punkter som er markert i teksten.  

Årsregnskapet for 2020 og revisjonsberetningen vil bli inkludert i 

dokumentet og behandlet på det neste sentralstyremøtet.  

Etter det vil tekstene korrekturleses og sendes til designer for layout. 

Vi vil finne passende bilder. 

 

VEDTAK: 

Den foreløpige teksten ble godkjent og sentralstyret gav sekretariatet 

fullmakt til å ferdigstille beretningen. 

 

 



 

 

3 

 

 

04-2021 Foreningen Haug Boliger – oppfølging etter brev om møte  

 Sentralstyret hadde fått tilsendt notat som beskrev hendelsene i 

saken. Det ble i tillegg gitt en muntlig oppdatering ang oppfølging av 

skriftlig invitasjon med agenda for møte med styret i Foreningen 

Haug boliger. Invitasjonen ble sendt den 8. februar. Til tross for 

purring den 17. februar, er det ikke bekreftet at styret i Foreningen 

Haug boliger vil møte.  

   

VEDTAK: Informasjon og oppdatering er tatt til orientering. 

05-2021 Regionreform – status og forslag til framdriftsplan.  

Det endelige vedtaket i saken om regionreformen og sammenslåinger 

av fylkeslag ble utsatt på landsmøtet i 2020 til landsmøtet 2022. 

Sentralstyret ønsker likevel, gjennom vedtak i arbeidsplanen for 

2021, å starte forberedelser i saken fram mot landsmøtet i 2022.  

Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir som beskriver bakgrunn 

for saken, status pr. i dag, samt et forslag til framdriftsplan. I tillegg 

ble det sendt ut et foreløpig evalueringsnotat om piloten i Agder.  

Rådgiver Kristin Benestad redegjorde kort og svarte på spørsmål.  

Det ble uttrykt noe skepsis og usikkerhet til de 

fylkessammenslåingene som gjenstår, særlig knyttet til det å splitte 

opp Oslo og Akershus. 

 

 

    VEDTAK: 

Sentralstyret vil legge til rette for at det i større grad inngås 

samarbeid mellom de ikke- sammenslåtte fylkeslagene. I første 

omgang vil vi legge til rette for to møterekker, ett i hvert halvår.  

Datoer Fylkeslag Andre deltagere 

Uke 15/16 (12.-25.april) 

og Uke 38/39 (20.-30. 

september) 

Styremedlemmer fra 

Troms og Finnmark. 

Kristin, Eva, Bente, 

Monica og Sigrun 

Uke 15/16 (12.-25.april) 

og Uke 38/39 (20.-30. 

september) 

Styremedlemmer fra 

Vestfold Telemark. 

Kristin, Eva, Bente, 

Monica og Sigrun 
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Uke 15/16 (12.-25.april) 

og Uke 38/39 (20.-30. 

september) 

Styremedlemmer fra Oslo 

og Akershus, Buskerud og 

Østfold. 

Kristin, Eva, Bente, 

Monica og Sigrun 

 

 

 

06-2021 Fylkesårsmøter 2021 – status og representasjon 

Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir som viser status på 

fylkesårsmøtene pr. 11 februar, samt et forslag på representasjon fra 

sentralstyret på hvert fylkesmøte. I tillegg ble det sendt ut et forslag 

til en felles presentasjon til årsmøtene.  

Rådgiver Kristin Benestad orienterte i saken og sentralstyret 

diskuterte problemstillingene skissert i sakspapiret. Blant annet ble 

møter med hele fylkeslaget tatt opp som et mulig tiltak.  

I saken om representasjon ble det gjort en endring. Kjetil Haralseid 

deltar på årsmøte til Oslo og Akershus og Bente Heggø Olsen deltar 

på Trøndelag sitt. Det kom ikke fram noen endringer til 

årsmøtepresentasjonen og den vil bli sendt ut til fylkeslagene 

sammen med fordelingen av årsmøterepresentanter. 

 

 

VEDTAK: 

Notatet om status på fylkesårsmøtene 2021 ble tatt til orientering og 

den framlagte årsmøte-representasjonen ble vedtatt med den 

endringen som kom fram i møtet. 

 

 

07-2021 Sted og tidspunkt for landsmøtet 2022 – invitasjon fra Nordland 

Sentralstyret har fått tilsendt en forespørsel fra fylkeslaget i Nordland 

der de inviterer CP-foreningen til å avholde landsmøtet for 2022 i 

Bodø. I den tilsendte saksframstillingen ble mai foreslått som et 

passende tidspunkt. Det kom ikke fram noen motforestillinger til 

forslagene, annet enn å ta et forbehold knyttet til det å finne et egnet 

landsmøtehotell. 

 

 

VEDTAK: 

 Landsmøtet i 2022 holdes i Bodø den 6.-8. mai, dersom vi finner et 
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egnet landsmøtehotell som innfrir våre krav til tilgjengelighet. 

 

 

08-2021 Politisk tema i valgkampen – forslag til framdriftsplan 

Landsmøtet har vedtatt at hovedsaken i valgkampen skal være å 

arbeide for et styrket habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i hele 

landet. 

Sentralstyret fikk tilsendt et sakspapir som beskriver et forslag til 

framdriftsplan på hvordan vi skal jobbe med saken framover og å 

utforme budskapet. 

Rådgiver Kristin Benestad orienterte i saken og sentralstyret 

diskuterte framdriftsplanen. Viktigheten av bedre overganger ble 

særlig trukket fram. Det var også tilslutning til å prioritere 

spesialisthelsetjenesten siden det er stortingsvalg. 

 

 

VEDTAK: 

Framdriftsplanen for utforming av politisk budskap ble vedtatt. 

 

 

 

09-2021 FFO – kandidat til hovedstyret 

 Generalsekretær Eva Buschmann er i dag styreleder i FFO. 

Valgkomiteen i FFO startet sitt arbeid fram mot kongressen i 

november 2021 og de har tatt kontakt med Eva. 

Hun har sagt seg villig til å stille til valg på nytt, dersom sentralstyret 

godkjenner det. Ingen i sentralstyret hadde motforestillinger. 

 

VEDTAK: 

Sentralstyret stiller seg bak Eva Buschmanns kandidatur og vil følge 

opp videre med valgkomiteen i FFO. 

 

 

10-2021 Veiledere og retningslinjer – oppdatering 

 Sekretariatet har oppdatert følgende; a) retningslinjer for 

valgkomiteen, b) retningslinjer for valgkomiteen nasjonalt og c) 

veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene. Sentralstyret har fått 

tilsendt dokumentene til godkjenning. 

Det ble foreslått en endring i veilederen for valgkomiteen i 
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fylkeslagene. Sentralstyret ønsket å tydeliggjøre framgangsmåten ved 

å gjennomføre valg på fylkesårsmøtene og å klargjøre prosedyren 

rundt benkeforslag. 

 

 

VEDTAK: 

Retningslinjene for kontrollkomiteen og valgkomiteen nasjonalt ble 

godkjent. Sentralstyret gav sekretariatet fullmakt til å ferdigstille 

veilederen for valgkomiteene i fylkeslagene med utgangspunkt i 

endringene skissert over. 

 

 

11-2021 Høringer 

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer 2021.  

I tillegg innledet rådgiver Anita Hanken om et forslag til høring om 

ny boligsosial lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Høringsutkastet har blitt ettersendt til sentralstyrets 

medlemmer og alle medlemmene gis mulighet til å komme med 

innspill. Høringsfristen er 15. februar. 

 

VEDTAK: 

Saken om høringer ble tatt til orientering. 

 

 

12-2021 Orienteringssaker 

a) Protokoller fra fylkeslagene. 

Følgende styremøteprotokoller har blitt sendt til sentralstyret: 

Agder (7. november), Vestfold (ikke oppgitt dato), Vestland (14. 

februar) Vestland (19. august), Vestland (16.september), Vestland 

(24. oktober), Vestland (11.november) og Vestland (9. desember). 

 

b) Årsplan 2021 – rapport pr. 12. februar. 

Rapporten har blitt sendt sentralstyret og generalsekretær Eva 

Buschmann gjennomgikk den. I tillegg til den skriftlige 

framstillingen ble det nevnt at vi har nedsatt en arbeidsgruppe 

knyttet til arbeidet med å styrke medlemstilbudet for gruppen 

med lett CP. 
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c) Nytt Fra FFO 

Orienteringen ble lagt ved saksframstillingen. 

 

 

d) Årsregnskap 2020 status. 

Rådgiver Ole Kristian Fagersand orienterte om status pr. dags 

dato om regnskapet for 2020 og svarte på spørsmål. Regnskapet 

vil sak på neste sentralstyremøte. 

 

e) Rapport fra telefonkontaktene høst 2020. 

Sentralstyret har fått tilsendt en rapport som viser høstens 

tilbakemeldinger fra nasjonale telefonkontaktene. 

 

 

VEDTAK: 

  Alle sakene ble tatt til orientering. 

 

 

12-2021 Eventuelt 

Under eventuelt ble den videre møtevirksomheten diskutert. 

Bakgrunnen er at det er uttrykt et ønske om ha kortere digitale 

møter. Det ble derfor satt opp to ekstra møter for våren 2021, i tillegg 

til de to som allerede er satt opp. Møterammen framover blir 

maksimum tre timer. I tillegg ble det uttrykt et ønske å se på 

innkallingene, da flere har opplevd problemer med å finne linken til 

møtene. 

 

 

VEDTAK: 

Det ble vedtatt å sette opp to nye møter; torsdag den 25. mars kl. 

17.00 og torsdag den 20. mai kl. 17.00. 
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Oslo, 19. februar 2021, 

 

 

 

..................................                   ........................                 ................................             

Bente Heggø Olsen                    Monica Myhre                  Sigrun Bjerke Fosse     

 

.....................................              .............................             ........................... 

Tor-Helge Gundersen              Tanja Leegard                     Robert Johnsen 

. 

.................................                 ........................                 ................................             

Kjetil Haraldseid                     Kenneth Olsen                   Stine Dybvig 

 

...................................             ........................                 ................................             

Torstein Torheim                     Marte B. Sandvik            Kristin Gjærde  
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