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Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 2/2022 

Tid:  Den 17. februar 2022 kl. 09.00 - 11.00 

Sted:  Nettmøte på Teams 

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

Gundersen, Ingvild S. Jonassen, Stine Dybvig, Tanja Leegaard, 

Kenneth Olsen og Torstein Torheim (fra 10.20) 

Meldt forfall: Kjetil Haraldseid, Marte B. Sandvik, Robert Johnsen og Kristin 

Gjærde 

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

rådgiver Ole Kristian Fagersand. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

10-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

11-2022 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte den 25. januar 2022. 

12-2022 LM 2022 – forslag til budsjett. 

13-2022 Fylkesårsmøtene 2022 – representasjon. 

14-2022 FFO – godkjennelse av uttalelse om PTØ Norge. 

15-2022 LM 2022 – tekst til beretningen 

16-2022 Høringer 2022 

17-2022 Orienteringssaker: 

a) Nytt fra FFO. 

b) Protokoller fra fylkeslagene. 

c) Arbeidsplan rapport pr. 10. februar  

18-2022 Eventuelt 
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10-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

VEDTAK: 

Innkallingen og sakslista ble godkjent. 

 

 

11-2022 Godkjenning av protokoll 

Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra sentralstyremøte den 

25. januar 2022. 

 

VEDTAK: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

12-2022 LM2022 – forslag til budsjett  

Sentralstyret har fått tilsendt et budsjettforslag for 2023-2024, samt 

et forslag til saksframstilling til landsmøtet. I møtet ble tallene fra 

budsjettet for 2022 korrigert i tråd med reviderte budsjettet som 

sentralstyret vedtok den 3. desember. Rådgiver Ole Kristian 

Fagersand gjennomgikk de viktigste postene i budsjettet og det kom 

ikke fram noen forslag til endringer i møtet. 

 

 

VEDTAK: 

Budsjettet for 2023 og 2024 ble vedtatt og det legges fram for 

landsmøtet til behandling. 

 

 

 

13-2022 Fylkesårsmøtene 2022 - representasjon 

Sentralstyret har fått tilsendt et oppdatert forslag til 

årsmøterepresentasjon og et forslag til en felles presentasjon som 

sentralstyrerepresentantene kan bruke i årsmøtene. I møtet kom det 

fram det et bytte. Bente Heggø Olsen erstatter Sigrun Fosse Bjerke i 

Buskerud. Hun har anledning til å delta digitalt. 

 

Forslagene til representasjon og presentasjon vil bli sendt ut til 

fylkeslederne, der de bes om å kontakte det enkelte 

sentralstyremedlem som skal innlede. 
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VEDTAK: 

Forslagene til representasjon ble godkjent med endringen beskrevet 

over. 

 

 

14-2022 FFO – godkjenning av uttalelse om PTØ Norge 

I forbindelse med at PTØ Norge har bedt om medlemskap i FFO har 

CP-foreningen blitt bedt om uttale seg. Sentralstyret har fått tilsendt 

et forslag til uttalelse basert på diskusjonen på forrige møte. 

 

Det kom fram nye forslag til endringer i møtet. Det ble uttrykt et 

ønske om å korte ned deler av innholdet og være tydeligere på 

konklusjonen. Sentralstyret vil få tilsendt et nytt forslag på epost og 

alle sentralstyremedlemmer bes om å godkjenne pr. epost. 

 

 

 VEDTAK:  

Sekretariatet ble bedt om å lage et nytt forslag som sendes til 

sentralstyret for godkjenning på epost. 

 

 

15-2022 LM2022 – tekst til beretning 

 Sentralstyret har fått tilsendt et utkast til tekster til beretningen for 

2021. Generalsekretær Eva Buschmann innledet og ba sentralstyret 

om fullmakt til å ferdigstille teksten. Det gjenstår fortsatt noe, blant 

annet om faglig arbeid, brukermedvirkning og sosiale medier. Mye av 

teksten i siste del kan ikke ferdigstilles før regnskapet for 2021 er 

ferdig. Etter at alle tekster og tall er på plass, vil sekretariatet sørge 

for bilder og et grafisk design.  

 

 

 VEDTAK: 

Sekretariatet fikk fullmakt til å ferdigstille beretningen for 2021.  

 

 

16-2022 Høringer 2022 

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer i 2022. 

I tillegg ble det nevnt at rådgiver Kristin Benestad har deltatt i et 

innspillsmøte i FFO om endringer i regelverket for 
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arbeidsavklaringer.  

 

  

VEDTAK: 

Oversikten over høringene ble tatt til orientering 

 

17-2022 Orienteringssaker 

a) Nytt fra FFO 

Hovedstyret har hatt sitt første møte, der blant annet det videre 

arbeidet med ny BPA-ordning og dissensen i BPA utvalget ble 

diskutert. 

Bente Heggø Olsen deltar på ledermøtet den 17. mars. Der vil blant 

annet Per Kristian Foss innlede om oppfølging av familier med barn 

med funksjonsnedsettelser. 

 b) Protokoller fra fylkeslagene. 

Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoll: Styreseminar den 

28.-30. januar i Trøndelag. Under dette punktet ble det tatt opp at 

enkelte fylker savner å se protokoller fra eget fylkeslag. 

c) Arbeidsplan rapport  

Sentralstyret har fått tilsendt arbeidsplan 2022 – rapport pr. 10 

februar 2022.  

 

VEDTAK: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

18-2022 Eventuelt 

 Det var ingen saker til eventuelt. 
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Oslo, 17.02.2022 

 

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

Bente Heggø Olsen                       Monica Myhre               Sigrun B. Fosse 

 

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

Tor-Helge Gundersen                Tanja Leegaard                 Torstein Torheim 

 

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

Stine Dybvig                               Kenneth Olsen               Ingvild S. Jonassen 
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