Protokoll fra styremøtet i Cerebral Parese-foreningen
Dato: 14. mars 2018
Sted: Rudshøgda
Start kl: 18.00 Slutt kl: 21.00
Til stede: Kristin Kopstad, Kari Flagstad, Siv Hammerseng, Hanne Slettum og Eva Kristin Hangård
Meldt forfall: Tove Anita Henriksen og Katrin Austnes (begge vararepresentanter)

Følgende saker ble behandlet:
Sak: 2018 - 13
Tittel: Gjennomgang av protokoll fra årsmøte, erfaring og etterarbeid. Diverse underskrifter.
Redegjørelse:
Det er kun regnskap som må signeres. Det blir gjort på møtet.
Protokoll fra årsmøtet er underskrevet
Erfaringen er at det var et vellykket årsmøte og helg på Merket.
Vedtak:

Kristin skanner og sender protokoll til CP-foreningen sentralt.
Sak: 2018 - 14
Tittel: Konstituering av styret. Informer CP-foreningen sentralt om konstituering. Leder, kasserer, sekretær
og nettansvarlig.
Redegjørelse:
Vedtak:
Leder: Kristin Kopstad
Kasserer: Kari Flagstad
Sekretær: Eva Kristin Hangård
Styremedlemmer: Siv Hammerseng og Hanne Slettum
Nettansvarlig: Siv Hammerseng. Hun endrer navn på kontaktperson på foreningens nettside.
Varamedlemmer: Katrin Austnes og Tove Anita Henriksen
Kristin sender konstituert styret til CP-foreningen sentralt

Sak: 2018 - 15
Tittel: Oppdatere info om styremedlemmer i Brønnøysundregisteret og alltinn.no
Redegjørelse:
Navn, adresse og fødselsnr. må sendes inn på nye styremedlemmer.
Vedtak:
Kari sender inn nødvendige opplysninger om nye medlemmer i styret.

Sak: 2018 - 16
Tittel: Gjennomgang av protokoll fra styreseminarhelg 12.-14. januar.
Redegjørelse:
Det blir ikke sendt søknad til ekstrastiftelsen innen 15. mars. Det blir vurdert på neste møte om det skal søkes
innen 15.11.
Vedr. rapportering på Likepersonsarbeid; Kristin har sendt inn rapport vedr. helgen på Merket.
CP-foreningen har nok likepersoner så det er ikke behov for Hanne på nåværende tidspunkt.
Hanne er likeperson for CP-foreninen på Sykehuset Innlandet på brukerkontoret.
Pengene fra ekstrastiftelsen på kr 9000,- er nå utbet. til foreningen vår.

Vedtak:
Eva Kristin gir beskjed til CP-foreningen sentralt om at Hanne er likeperson ved Sykehuset Innlandet.
Kari og Hanne undersøker / lager en oversikt over tilskudd som kan søkes og frister for dette.
Sak: 2018 - 17
Tittel: Tekst og bilder om årsmøtet til CP-bladet (skrives og sendes etter møtet)
Redegjørelse:
Vedtak:
Siv skriver en tekst og sender inn tekst med bilder fra vinterhelgen på Merket til CP-blad.

Sak: 2018 - 18
Tittel: Bowling i april. Bytte dato. Sende ut invitasjon.
Redegjørelse:
Nytt tidspunkt; søndag 29. april, kl. 14.00
Vedtak:
Eva Kristin avbestiller baner den 22. april og reserverer baner til 29. april. Hun sender ut invitasjon 10. april
Siv legger ut info på facebook. Kristin legger Siv til som administrator.
Sak: 2018 - 19
Tittel: Søknad om økonomisk støtte fra CP-foreningen sentralt. Både etablert tilskuddsordning og ny
tilskuddsordning. Frist 20. april.
Redegjørelse:
Søknad på etablert tilskuddsordning; Det blir søkt om kr. 45.000,- med bakgrunn i at vi har planlagt økt aktivitet
dette året.
Søknad på ny tilskuddsordning: Søke på arrangement som oppfyller målsettinger i sentralstyrets arbeidsplan. Vi
har planlagt et arrangement med tema Psykisk helse og overgang til voksenlivet. Det kan søkes støtte til dette
arrangementene.
Vedtak:
Kristin skriver søknadene for disse tilskuddsordningene.

Sak: 2018 - 20
Tittel: Planlegge møte «Overgang til voksenlivet med fokus på psykisk helse».
Redegjørelse:
Lørdag 29. sep. kl. 12 - 18
- aldersgruppe; 16 - 35
- Innslag med Dan Are Lykke Larsen
- andre med CP deler erfaringer rundt et tema, fokus på muligheter; høre med sekretariatet om de har noen å
anbefale. Dele i grupper for å dele erfaringer.
- lage mat med en inspirator ved Steffensrud gård / Raufoss videregående skole ??

Vedtak:
Hanne tar kontakt med Dan Are Lykke Larsen.
Kristin tar kontakt vedr. leie av egnet lokale.
Siv tar kontakt med Margaretha for å høre om hun kan anbefale en ung Likeperson som kunne lede seansen der
det deles i grupper for å dele erfaringer.
Alle må tenke på hvilken kokk / inspirator som kunne brukes.

Sak: 2018 - 21
Tittel: Planlegge julebord for voksne med CP i grove trekk.
Redegjørelse:
På grunn av flere arrangement høsten 2018 utsettes dette til et Nyttårs julebordet til januar 2019
Vedtak:
Dette planlegges på neste styremøte.

Sak: 2018 - 22
Tittel: Melde på 4 delegater til landsmøtet 1.-3. juni 2018. Frist 20. april. Påmelding mulig først etter 1. april.
Redegjørelse:
Det ble vedtatt på årsmøtet at følgende skal reise.
Siv Hammerseng, Hanne Slettum, Kristin Kopstad og Johnny Hanse
Vedtak:
Kristin ordner med påmelding og bestilling av togbilletter.
Kristin prater med Johnny vedr. landsmøtet.

Sak: 2018 - 23
Tittel: Påmelding til skoleringshelg 21.-22. april. Påmeldingsfrist 5. april.
Redegjørelse:

Vedtak:
Siv og Kari ønsker å delta. De melder seg på selv.
Sak: 2018 - 24
Tittel: Egenandeler
Redegjørelse:
Det er behov for å avklare når styremedlem skal / ikke skal bet. egenandeler ved deltakelse på arrangement.
Vedtak:
Ved arrangement skal også styremedlemmer betale egenandeler.
Dersom et styremedlem er med primært for å hjelpe til med arrangement, skal de ikke trenge å betale egenandel.
Neste styremøte mandag 27. august kl. 18.00. Rudshøgda veikro.

Sted: Elverum

Dato: 26.03.2018

Referent: Eva Kristin Hangård

