
 

 

Cerebral Parese-foreningen 

 

Bankgiro: 

Org. nr.: 

1607.40.25157 

985 132 186 

www.cp.no 

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 5/2021 

Tid:  Den 25. august 2021 kl. 09.00 - 12.00 

Sted:  Nettmøte på Teams 

Til stede:  Bente Heggø Olsen, Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge 

Gundersen, Marte Broderstad Sandvik, Stine Dybvig, Robert Johnsen 

(meldt forfall fra 9.40-10.20), Tanja Leegaard, Torstein Torheim og 

Ingvild Skarsem Jonassen 

Meldt forfall: Kjetil S. Haraldseid, Kristin Gjærde og Kenneth Olsen 

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

rådgiver Ole Kristian Fagersand. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

33-2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

34-2021 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte den 2. juni 

35-2021 Rapport fra telefonkontaktene vår 2021 

36-2021 Utkast til sentralstyrets arbeidsplan for 2022  

37-2021 Regionreform – hva gjør vi framover mot LM2022? 

38-2021 Nye inntektssaker – hva gjør vi framover mot LM2022? 

39-2021 Arrangementer høst 2021 

40-2021 Status valgkamp og Arendalsuka 

41-2021 Medlemskap i Frivillighet Norge 

42-2021 Høringer 

43-2021 Orienteringssaker: 

a) Regnskap pr. 31. juli 2021 

b) Nytt fra FFO 

c) Protokoller fra fylkeslagene  

d) Arbeidsplan rapport pr.12. august 2021 
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33-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

VEDTAK: 

 Innkallingen og sakslista ble godkjent 

 

 

34-2021 Godkjenning av protokoll 

Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra sentralstyremøte den 2. 

juni 2021. 

 

VEDTAK: 

Protokollen fra sentralstyret den 2. juni ble godkjent.  

 

 

35-2021 Rapport fra telefonkontaktene  

Sentralstyret har fått tilsendt en rapport fra telefonkontaktene for 

våren 2021. Rådgiver Kristin Benestad orienterte i møtet. 

Sentralstyret kom med innspill om at vi bør utnytte 

telefonkontaktordningen bedre, blant annet vurdere nye plattformer 

og nye måter å informere på. Temaet vil bli beskrevet nærmere i 

sentralstyrets arbeidsplan for 2022. 

 

VEDTAK: 

Rapporten ble tatt til orientering. 

 

 

36-2021  Utkast til sentralstyrets arbeidsplan for 2022 

Sentralstyret har fått tilsendt et utkast til arbeidsplan for 2022, som 

ble lagt fram av rådgiver Kristin Benestad. Sentralstyret gav konkrete 

innspill, blant annet til den nasjonale telefonkontaktordningen, 

fylkeslagenes rolle knyttet til interessepolitikk, hvilke rolle etablerte 

og nye nettverk skal ha framover og viktigheten av å styrke 

fylkeslagene etter koronapandemien. 

 

Sentralstyret og sekretariatet har mulighet til å komme med skriftlige 

innspill fram til 15. september. Forslaget renskrives av sekretariatet 

og sendes på høring til fylkesavdelingene i oktober og settes opp som 

sak på fylkesledersamlingen i november. Endelig vedtak gjøres i 
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sentralstyret den 3. desember. 

 

  

VEDTAK: 

Sekretariatet ferdigstiller forslaget til arbeidsplan, både med innspill 

fra møtet, samt eventuelle nye forslag som kommer på epost innen 

den 15. september. 

 
 

37-2021 Regionreform- hva gjør vi framover mot LM2022? 

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn og beskrivelse av saken i 

saksframstillingen til møtet og rådgiver Kristin Benestad innledet 

kort.  

 

Forslaget som ble lagt fram til diskusjon var at sentralstyret ikke 

legger opp til å fremme en sak på landsmøte i 2022 om å endre 

vedtektene i tråd med regionreformen og den nye fylkesinndelingen, 

men at det istedenfor satses på å legge til rette for mer samarbeid 

mellom fylkeslagene. Det ble anbefalt å gjennomføre de planlagte 

møtene i september med de fylkeslagene som i dag ikke er 

sammenslått og at møtene brukes til å diskutere konkrete 

samarbeids- prosjekter og ideer. 

   

 

 VEDTAK:  

Det legges ikke opp til vedtektsendringer i 2022, men at det vurderes 

på nytt fram mot landsmøtet i 2024. Sentralstyret opprettholder 

intensjonen om at CP-foreningen bør følge den vedtatte politiske og 

geografiske fylkesinndelingen, men at det er for tidlig å gjennomføre 

dette i 2022. 

 

 

 

38-2021 Nye inntekter – hva gjør vi framover mot LM2022 

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn og beskrivelse av saken i 

saksframstillingen og generalsekretær Eva Buschmann innledet kort. 
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Forslaget som ble lagt fram var at det settes ned en arbeidsgruppe 

bestående av to fra sentralstyret og tre fra fylkeslagene som kan bistå 

sekretariatet i det videre arbeidet med nye inntekter. Det utformes et 

mandat for arbeidsgruppen som får i oppgave å sette seg inn i 

fundraising i Norge, samt vurdere hvordan nye inntekter best kan 

forankres i organisasjonen og spesifikt hvordan fylkeslagene 

involveres i formålsutformingen. Det må også vurderes å engasjere 

ekstern konsulenthjelp og prioritere midler til kommende budsjetter. 

 

 

VEDTAK: 

Sak om nye inntekter, samt forslag til arbeidsgruppe og mandat 

legges fram for fylkesledersamlingen i november. 

 

 

 

39-2021 Arrangementer for høsten 2021 

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn og beskrivelse av saken i 

saksframstillingen til møtet og rådgiver Kristin Benestad innledet 

kort. 

 

Høsten 2021 har vi bestilt hotell til tre arrangementer: 

Ungdomssamling den 22.-24. oktober på Thon hotell Arena på 

Lillestrøm, Fylkesledersamling den 5.-7. november på Thon hotell 

Storo og Erfaringssamling for personer med Lett CP den 19. -21. 

november på Thon hotell Arena på Lillestrøm. Sentralstyret ble bedt 

om å ta stilling til om samlingene kan arrangeres fysisk med tanke på 

koronasituasjonen. Det ble vurdert til at det er ansvarlig med tanke 

på regjeringens planer om gjenåpning. 

 

 

 VEDTAK: 

De planlagte arrangementene gjennomføres med fysisk frammøte. 

 

 

 

40-2021 Status valgkamp og Arendalsuka 

 Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn og beskrivelse av saken i 
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saksframstillingen og rådgiver Kristin Benestad innledet i møtet. 

  

 I saksframstillingen er det gjengitt en liste over hva sekretariatet har 

gjort til nå for å fremme valgkampbudskapet. Pr. dags dato er ikke 

medieoppslaget i TV2 vist på TV, men vi håper det fortsatt vil bli vist. 

 

 

 VEDTAK: 

Saken ble tatt til orientering. 

  

 

41-2022 Medlemskap i Frivillighet Norge 

Bakgrunn og beskrivelse av saken er gjengitt i saksframstillingen til 

møtet. Generalsekretær Eva Buschmann orienterte i møtet. 

Sentralstyret ble bedt om å ta stilling til om CP-foreningen skal søke 

medlemskap i Frivillighet Norge eller ikke. 

  

VEDTAK: 

CP-foreningen søker om medlemskap i frivillighet Norge. 

 

42-2022 Høringer 2021 

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer pr. 13 august 

og generalsekretær Eva Buschmann orienterte kort. Vi er blant annet 

meldt på en høring sammen med FFO om tvangslovutvalget. 

 

VEDTAK:  

Oversikten over høringen ble tatt til orienteringen. 

 

43-2021 Orienteringssaker 

a) Regnskap pr. juli 2021 

 

Rådgiver Ole Kristian Fagersand orienterte kort om regnskapet pr. 

31. juli 2021 og svarte på spørsmål. Han orienterte også om 

saksgangen i en pågående skatteklagesak. 
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b) Nytt fra FFO 

Generalsekretær Eva Buschmann orienterte kort om nytt fra FFO. 

FFO er fornøyde med valgkampkampanjen om diskriminering i 

arbeidslivet og møtet som ble gjennomført i Arendalsuka. Det skal 

avholdes nytt møte i hovedstyret i september og kongressen i 

november forberedes. 

c) Følgende protokoller fra fylkeslagene ble sendt ut til fylkeslagene: 

Agder: styremøte 26. april, Buskerud: styremøte 28. januar, 11. 

februar, 9. juni og 24. juni, Nordland: styremøte 24. juni, Rogaland: 

styremøte 1. juni, 4. august, Telemark: styremøte 26. april, 

Trøndelag: styremøte 26. mai, Vestland: styremøte 9. juni og Østfold: 

styremøte 4. juli  

d) Arbeidsplan rapport pr.12. august. 

Rapport pr. 12 august ble utsendt til sentralstyret og Eva Buschmann 

orienterte kort. 

 

VEDTAK: 

Sakene ble tatt til orientering. 
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  Møtet den 25. oktober avholdes digitalt. 
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Oslo, 25. august 2021, 

 

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

Bente Heggø Olsen                    Monica Myhre                  Sigrun B. Fosse     

 

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

Tor-Helge Gundersen               Tanja Leegard                     Robert Johnsen 

 

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

Ingvild S. Jonassen                Stine Dybvig Torstein Torheim 

 

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

Marte B. Sandvik                   
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