
 

 

Cerebral Parese-foreningen 

 

Bankgiro: 

Org. nr.: 

1607.40.25157 
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Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2022 

Tid:  Den 7. juni 2022 kl. 09.00-11.40 

Sted:  Teams 

Til stede: Bente Heggø Olsen (til 11.20), Sigrun Bjerke Fosse, Kenneth Olsen, 

Ingvild Skarsem Jonassen, Sofie Jansen (til kl. 10.00), Synne Guro 

Haugseng og Noomi Alexandersen 

Forfall/ikke til stede: Monica Myhre, Tor-Helge Gundersen, Stine Dybvig, Torstein 

Torheim, Renate Mathisen og Kristin Bakken  

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

rådgiver Ole Kristian Fagersand.  

 

Følgende saker ble behandlet: 

47-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

48-2022 Godkjenning av protokollen fra sentralstyremøte den 6. mai 

49-2022 Velkommen til nytt sentralstyre 

50-2022 Oppfølging av saker etter landsmøtet 

51-2022 Høringer 2022 

52-2022 Orienteringssaker 

a) Regnskap pr. 30. april 

b) Nytt fra FFO 

c) Protokoller fra fylkeslagene pr. 31 mai 

d) Arbeidsplan 2022 – rapport per 31. mai 

53-2021 Eventuelt 
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Sentralstyrets leder, Bente Heggø Olsen, ønsket velkommen. Siden det var første 

sentralstyremøte etter landsmøte og et nytt sentralstyre, ble møtet innledet med en 

presentasjonsrunde. 

 

47-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste.  

 

VEDTAK: 

Innkallingen og sakslista ble godkjent. 

 

 

 

48-2022 Godkjenning av protokoll 

Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 6. mai 

 

 

VEDTAK: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

49-2022 Velkommen til nytt sentralstyre 

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til møteplan i 

saksframstillingen og tillegg framkom det noen endringer i selve 

møtet. Sentralstyret bestemte følgende datoer: 

 

23.-24. august (fysisk) fra lunsj til lunsj 

19. oktober (hybrid) fra kl. 10.00-15.00 

4. november (fysisk) fra lunsj (før fylkesledersamlingen) 

2. desember (hybrid)  

 

Sentralstyreseminaret i august vil bli avholdt fysisk og alle varaene er 

velkommen til å delta på dette. Ellers så er det kun 1. vara som møter 

fast. 

 

 

VEDTAK: 

Møteplanen ble vedtatt som beskrevet over. 
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50-2022 Oppfølging av saker etter landsmøtet 

Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir over oversendte saker fra 

landsmøtet, samt en henvendelse fra CP- foreningen i Vestland som 

var gjengitt i saksframstillingen. Generalsekretær Eva Buschmann og 

rådgiver Kristin Benestad orienterte om sakene og sentralstyret ble 

enige om følgende oppfølging: 

 

a) Henvendelsen fra Vestland (sak 7 – nye inntekter) 

Selve vedtaket i saken om nye inntekter er beskrevet i sakspapiret til 

landsmøtet og referert i protokollen. Det nye sentralstyret er 

ansvarlig for oppfølging av vedtaket og inkludering av fylkeslagene. 

Sekretariatet vil legge fram et forslag til videre oppfølging til 

diskusjon i sentralstyret på sentralstyreseminaret i august. 

Sekretariatet vil deretter orientere fylkeslagene om hva sentralstyret 

har drøftet i teamsmøte med fylkeslederne den 30. august og saken 

vil også bli tema på fylkesledersamlingen i november. 

 

b) Henstillingen fra Troms (sak 7 – nye inntekter) 

Sekretariatet vil legge opp til en prosess overfor sentralstyret, der ny 

forvaltningsstrategi og forvalter skal vurderes. Det er naturlig at det 

engasjeres en frittstående konsulent til å kunne hjelpe oss til å 

gjennomføre en anbudskonkurranse. I forbindelse med dette 

arbeidet vil vi også vurdere hvor ofte vi framtidig bør vurdere nye 

samarbeidspartnere og anbudskonkurranser. 

 

c) Forslag fra Vestland (sak 4 Interessepolitisk program) 

Sentralstyret vil vurdere forslaget om å arbeide for at behandling hos 

naprapat, manuell terapeut og kiropraktor skal komme inn under 

egenandelstaket fram mot neste landsmøtet, i første omgang ved å se 

nærmere på hva som legges fram om dette i statsbudsjettet for 2023. 

Vi merker oss at naprater nylig er autorisert etter helsepersonelloven. 

 

d) Henstilling fra CPU (sak 9 Fastsettelse av kontingentsatser) 

Sentralstyret vil vurdere egne studentsatser, samt vurdere hele 

kontingentsystemet fram mot neste landsmøte. 

 

 

VEDTAK: 

Oppfølgingen av landsmøtesaker ble vedtatt som beskrevet over. 
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51-2022 Høringer 

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer, samt et 

utkast til høringen: NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt.  

Rådgiver Kristin Benestad la fram utkastet til ny BPA-ordning. 

Sentralstyret kom med flere innspill som vil tas med i neste 

høringsutkast som sendes ut til sentralstyret på nytt.  

I tillegg har det kommet fem innspill fra medlemmer og fylkeslag. 

 

Generalsekretær Eva Buschmann orienterte om høringen: Avvikling 

av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Det framkom 

ingen innspill i møtet, men et høringsutkast vil bli sendt ut til 

sentralstyret. 

 

 

VEDTAK: 

Oversikten over høringer ble tatt til orientering og sekretariatet 

arbeider videre med høringsuttalelsene nevnt over. 

 

52-2022 Orienteringssaker 

a) Regnskap per april 2022 

Rådgiver Ole Kristian Fagersand gikk gjennom de viktigste postene i 

resultatregnskapet og svarte på spørsmål. 

b) Nytt fra FFO 

Generalsekretær Eva Buschmann orienterte fra FFO. 

FFO har nylig deltatt i rundebordskonferanse med departementene 

sammen med SAFO og Unge funksjonshemmede der tema var arbeid 

for personer med funksjonsnedsettelser og CRPD. 

Fram mot neste kongress skal det arbeides med ny strategi, der det 

blant annet skal diskuteres hvordan FFO kan bli mer synlig og 

slagkraftig. 

 

c) Prokoller fra fylkeslagene 

Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller fra fylkeslagene  

i. Agder: styremøte 28. mars 

ii. Buskerud: styremøte 9. mai 

iii. Møre og Romsdal: styremøte den 25. mai 

iv. Trøndelag: styremøte den 26. april 

v. Vestland: styremøte den 20. april 
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| d) Arbeidsplan 2022 – rapport per 31. mai. 

Sentralstyret har fått tilsendt rapport på arbeidsplanen og 

generalsekretær Eva Buschmann svarte på spørsmål knyttet til 

denne. 

 

 

53-2021 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt.  
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Oslo, 07.06.2022 

 

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

Bente Heggø Olsen                  Sigrun Bjerke Fosse         Kenneth Olsen               

 

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

Synne Guro Haugseng              Sofie Jansen                     Noomi Alexandersen 

 

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

Ingvild S. Jonassen 
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