
 

 

Cerebral Parese-foreningen 
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Protokoll fra møte i Sentralstyreseminar, nr. 8/2022 

Tid:  Den 19 oktober, fra kl.10.00-14.00 

Sted:  Digitalt på Teams 

Til stede: Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen, Stine 
Dybvig, Kenneth Olsen, Synne Guro Haugseng, Torstein Torheim og 
Ingvild Skarsem Jonassen (deler av møtet). 

Meldt forfall/ikke til stede: Bente Heggø Olsen, Kristin Bakken, Sofie Jansen, 
Noomi Alexandersen, Renate Mathisen og Robert Johnsen. 

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad, 
rådgiver Ole Kristian Fagersand og redaktør Charlotte Åsland Larsen (deltok på sak 
70) 
 
1. nestleder Monica Myhre ledet møtet, ettersom styreleder Bente Heggø Olsen 
hadde forfall. 
 

Følgende saker ble behandlet: 

63-2022            Godkjenning av innkalling og dagsorden 

64-2022            Godkjenning av protokollen fra sentralstyremøte den 23. og 24. aug. 

65-2022            Sentralstyrets arbeidsplan for 2023 – kommentarer. 

66-2022            Sentralstyrets styreinstruks – ny behandling 

67-2022            Fylkesledersamlingen 2022 – program og gjennomføring. 

68-2022  Sommerleir – noen problemstillinger som er under arbeid. 

69-2022            Høringer 2022 

70-2022            Orienteringssaker 

a) Nytt fra FFO 

b) Prokoller fra fylkeslagene 

c) Regnskap per september 2022 

d) Arbeidsplan 2022 – rapport per 12. oktober 20 

71-2022             Eventuelt 
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63-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Sentralstyret har fått tilsendt sakspapirene den 12 oktober, samt to 
saker ettersendt den 17. oktober. 

VEDTAK: 

 Innkallingen og sakslista ble godkjent. 

 

 

64-2022 Godkjenning av protokoll 

Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 23.-24. august. 

 

 

VEDTAK: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

65-2022 Sentralstyrets arbeidsplan 2023 - kommentarer 

Sentralstyret har fått tilsendt et utkast til arbeidsplan for 2023, som 

også er sendt på høring til fylkeslagene i oktober måned og som skal 

diskuteres på fylkesledersamlingen i november.  

 

Rådgiver, Kristin Benestad, la fram sekretariatets utkast til 

arbeidsplan og det kom en del innspill og kommentarer fra 

sentralstyret. Disse ble notert, men det ble enighet om at endringer i 

planen først skal legges inn etter fylkesledersamlingen.  

Sentralstyret skal videre behandle og vedta arbeidsplanen på møtet 

den 2. desember. 

 

 

VEDTAK: 

Sekretariatets utkast til arbeidsplan ble diskutert og planen tas opp 

på fylkesledersamlingen den 4.-6. november. Endelig vedtak gjøres i 

sentralstyremøte den 2. desember. 

 

 

66-2022 Sentralstyrets styreinstruks – ny behandling 

Styreinstruksen ble drøftet på forrige møte og sentralstyret har fått 

tilsendt et nytt forslag, der alle punktene som skulle sees nærmere er 

vurdert og markert med rød tekst. Sentralstyret ble bedt om å 
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særskilt på punkt 6.19. 

 

Generalsekretær, Eva Buschmann, innledet kort til den nye 

styreinstruksen og det ble enighet om å stryke punkt 6.5. Ellers ble 

det ikke foreslått flere endringer. 

 

 

VEDTAK: 

Den nye styreinstruksen ble vedtatt med endringen beskrevet over. 

 

 

67-2022 Fylkesledersamling – program og gjennomføring 

Sentralstyret har fått tilsendt det foreløpige programmet sammen 

med sakspapirene, samt et nytt og utbedret utkast på mandag den 17. 

oktober. 

 

Rådgiver, Kristin Benestad, la programmet fram for sentralstyret og 

det ble enighet om å legge inn litt mer informasjon knyttet til bolken 

om fylkeslagene på søndagen. Oppdatert program vil bli lagt ut på 

arrangementsnettsiden og det vil bli sendt ut forespørsler til fylkene 

om å avholde forberedte innlegg. 

 

  

VEDTAK: 

Programmet til fylkesledersamlingen ble godkjent i tråd med 

endringene beskrevet over. 

 

 

68-2022 Sommerleir – noen problemstillinger under arbeid 

Sentralstyret har fått tilsendt et utkast til notat om sommerleir som 

trekker opp noen problemstillinger knyttet planlegging og 

gjennomføring av CP- foreningens tre sommerleire. 

 

Generalsekretær, Eva Buschmann, la fram notatet og det kom fram 

en del spørsmål og innspill som blir tatt med i det videre arbeidet. 

Det gjenstår fortsatt en del undersøkelser før endelige notat kan 

legges fram. Det ble derfor enighet om å sette ned en arbeidsgruppe 

som kan ta ansvar for videre framdrift. 
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Denne arbeidsgruppa består av sentralstyreleder Bente Heggø Olsen, 

sentralstyremedlem Synne Guro Haugseng og generalsekretær Eva 

Buschmann. 

 

 

VEDTAK 

Utkastet til notat om sommerleir ble diskutert og det ble satt ned en 

arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppa skal legge fram ny status på 

sentralstyremøtet den 2. desember. 

 

 

69-2022 Høringer 2022 

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer. 

I tillegg ble det nevnt at CP-foreningen har meldt seg opp til følgende 

høringer i forbindelse med statsbudsjettet 2023: 

Helse- omsorgskomiteen (17. oktober), Arbeids- og sosialkomiteen 

(20.oktober) og Utdannings- og forskningskomiteen (25. oktober).                          

 
 
VEDTAK: 
Oversikten over høringer ble tatt til orientering. 

 

 

70-2022 Orienteringssaker 

a) Regnskap for september 2022 
Regnskapet ble sendt til sentralstyret den 17. oktober og rådgiver 
Ole Kristian Fagersand la det fram og svarte på spørsmål. 
Vi ligger an til et betydelig underskudd i 2022 fordi finans- og 
investeringsinntektene er langt lavere enn det som er budsjettert. 
 

b) Nytt fra FFO 
Generalsekretær Eva Buschmann orienterte kort. Mye handler 
om statsbudsjettet og høringene på stortinget. I tillegg har 
Kulturdepartementet satt ned et ekspertutvalg som skal se på 
hvordan CRPD kan inkorporeres i norsk lov, og de skal særskilt 
se dette opp mot menneskerettighetsloven.  
 
Det ble bestemt at sentralstyremedlemmene Sigrun B. Fosse og 
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Stine Dybvig drar på representantskapsmøte i FFO lørdag den 19. 
november. 
 

c) Protokoller fra fylkeslagene 
Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller fra 
fylkeslagene: Buskerud – styremøte den 30. august, Rogaland -
styremøte den 22. august og Vestland – styremøte den 15. juni og 
24. august. 
 
Sentralstyret bemerket at protokollene fra fylkeslagene er veldig 
informative og nyttig lesning, 

d) Arbeidsplan 2022 – rapport per 12. oktober 
 Sentralstyret har fått tilsendt rapporten og generalsekretær Eva         
Buschmann la fram denne. I tillegg orienterte redaktør Charlotte     
Åsland Larsen om filmprosjektet «De usynlige», som har fått stor 
oppmerksomhet denne høsten. 

 

VEDTAK: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

 

71-2022  Eventuelt 

Det ble diskutert to saker under eventuelt: 

 

a) Det ble ikke gitt noe oppmerksomhet til innlederne på lørdagen på 

storsamlingen. Til dette ble det sagt at det er et viktig prinsipp at 

likepersoner ikke skal få honorar, da dette regnes å være et frivillig 

arbeid. Likevel bør vi innføre en rutine på at alle innledere bør få en 

oppmerksomhet i form av en innledergave. 

 

b) Sentralstyremøte den 2. desember planlegges fysisk på Berg gård. 

Det ble enighet å legge opp til ordinært møte med julelunsj og at ikke 

skal arrangeres julebord. Det ble uttrykt et ønske om å arrangere noe 

i januar. Dette må vedtas i forbindelse med framleggelse av møteplan 

for 2023 på sentralstyremøte den 2. desember. 
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Oslo, 19. oktober 2022 

 

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

Monica Myhre                 Sigrun Bjerke Fosse                 Tor- Helge Gundersen               

 

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

Stine Dybvig                    Synne Guro Haugseng                 Kenneth Olsen                            

 

.................................           .................................         
 
Torstein Torheim               Ingvild S. Jonassen 
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