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www.cp.no 

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 3/2022 

Tid:  Den 18. mars 2022 kl. 09.00 – 11.00 

Sted:  Nettmøte på Teams 

Til stede: Bente Heggø Olsen, Monica Myhre, Tor-Helge Gundersen, Stine 

Dybvig, Tanja Leegaard, Torstein Torheim, Kristin Gjærde og 

Kenneth Olsen. 

Meldt forfall: Robert Johnsen, Marte B. Sandvik, Sigrun B. Fosse, Kjetil 

Haraldsheim og Ingvild S. Jonassen. 

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

rådgiver Ole Kristian Fagersand. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

19-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

20-2022 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte den 17. februar 2022 

21-2022 LM 2022 – godkjenning av regnskap med notater 

22-2022 LM 2022 – godkjenning av foreløpig program 

23-2022 Tilskudd til fylkeslagene 2022 - kriterier 

24-2022 Instruks for generalsekretær - revidering 

25-2022 Høringer 2022 

26-2022 Orienteringssaker: 

a) Nytt fra FFO 

b) Protokoller fra fylkeslagene 

c) Arbeidsplan rapport pr. 12. mars 

27-2022 Eventuelt 
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19-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

VEDTAK: 

Innkallingen og sakslista ble godkjent. 

 

 

20-2022 Godkjenning av protokoll 

Ved en feiltagelse så har ikke sentralstyret fått tilsendt protokollen 

fra sentralstyremøte den 17. februar 2022. 

 

VEDTAK: 

Protokollen blir ettersendt i forkant av neste sentralstyremøte den 5. 

april 2022. 

 

 

21-2022 LM 2022 – godkjenning av regnskap med noter 2021 

Sentralstyret har fått tilsendt regnskapet for 2021 med noter. 

Rådgiver Ole Kristian Fagersand gjennomgikk de viktigste postene i 

regnskapet og i balansen og svarte på spørsmål. 

Noe tekst i notene vil bli justert før det endelige regnskapet vil bli 

sendt ut til signering til alle i sentralstyret. Etter at alle har signert vil 

vi få tilsendt revisjonsberetningen for 2021 fra BDO. 

 

VEDTAK: 

Regnskapet med noter for 2021 ble godkjent og vil legges fram på 

landsmøtet til behandling. 

 

 

22-2022 LM 2022- godkjenning av foreløpig program 

Sentralstyret har fått tilsendt et foreløpig program og tillegg la 

rådgiver Kristin Benestad fram noen spørsmål til avklaring. 

Sentralstyret godkjente opplegget for den valgfrie aktiviteten på 

fredagen den 6. mai. På grunn av plassbegrensinger på hotellet, ble 

det også enighet om at vi må vente med å gi fylkeslagene klarsignal til 

å kunne melde på observatører.  Vi må i første omgang sikre at alle 

delegater og assistenter får plass. 

 

 VEDTAK: 

Det foreløpige programmet til landsmøtet ble godkjent. 
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23-2022 Tilskudd til fylkeslagene 2022 - kriterier 

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til fordeling av tilskudd til 

fylkeslagene for 2022. På grunn av koronapandemien og mindre 

aktivitet de siste årene ble det foreslått å bevilge det samme beløpet 

som i 2020 og 2021. Samtidig ble det også foreslått at 

innrapporteringen av likepersonsarbeidet gjeninnføres fra og med 

2022 og at det er viktig at dette formidles til fylkeslagene. 

Tilskuddene blir utbetalt i løpet av april 2022. 

 

VEDTAK:  

Tilskuddene til fylkeslagene i 2022 gis med det samme beløpet som i 

2020 og 2021, under forutsetning av at alle årsmøtedokumentene er 

godkjente av årsmøtene. 

 

 

24-2022 Instruks for generalsekretær - revidering 

 Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til en revidert instruks for 

generalsekretæren i CP-foreningen. Denne ble lagt fram for 

behandling i sentralstyret. 

Sentralstyret fikk også tilsendt instruksen for sentralstyret og det var  

enighet om denne skal revideres og legges fram for behandling etter 

at nytt sentralstyret er valgt på landsmøtet. 

 

 VEDTAK: 

Den reviderte instruksen for generalsekretær ble vedtatt. 

 

 

25-2022 Høringer 2022 

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer i 2022. 

I tillegg ble det nevnt at NOUen: «Selvstyrt er velstyrt. Forslag til 

forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.» har 

blitt sendt ut på høring med frist 1. juli 2022. CP-foreningen vil sende 

inn høringssvar og delta på samarbeidsmøter med FFO. Vi vil be om 

at Stine Dybvig også får invitasjon til disse møtene. 

 

 VEDTAK: 

Oversikten over høringene ble tatt til orientering 
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26-2022 Orienteringssaker 

a) Nytt fra FFO 

Sentralstyret har fått tilsendt protokoll fra hovedstyret fra november 

201. I tillegg orienterte generalsekretær Eva Buschmann og leder 

Bente Heggø Olsen fra ledermøtet den 17. mars der begge deltok. 

b) Protokoller fra fylkeslagene. 

Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller: 

Agder: styremøte den 10. januar 2022 

Rogaland: styremøte den 11. januar 2022 

Vestland: styremøte den 26. januar og 23. februar 2022 

Østfold: årsmøte den 3. mars 2022 

c) Arbeidsplan rapport  

Sentralstyret har fått tilsendt arbeidsplan 2022 – rapport pr. 12. 

mars. Under denne saken orienterte Eva om status på leirene som 

skal avholdes sommeren 2022 og i den forbindelse ble det enighet 

om at det skal legges fram en sak for sentralstyret høsten 2022 om 

leirene 2023. I denne saken bør kriteriene for plass og venteliste 

tydeliggjøres. 

 

VEDTAK: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

27-2022 Eventuelt 

 Det var ingen saker til eventuelt, men det ble orientert litt omkring 

sykdom i sentralstyret og sekretariatet. I tillegg ble det bestemt at 

neste møte, den 5. april, skal avholdes digitalt fra 09.00-14.00 på 

Teams. 
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Oslo, 18.03.2022 

 

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

Bente Heggø Olsen                       Monica Myhre                Stine Dybvig 

 

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

Tor-Helge Gundersen                Tanja Leegaard                Torstein Torheim 

 

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

Kenneth Olsen               
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