
Referat fra styremøte i Trondheim- og omegn MS-forening 
 

Møte nr. 4 

Tid og sted:  25.8.2015 kl. 17.30 på St. Olavs hospital  

Referent:  Ivar 

Til stede: Berit, Hege Anita, Ivar, Terje, May Elin, Eivind, Asbjørg, og Irene 

Forfall:  Arnt og Mona 

 

13/15. Godkjenning av innkalling og Agenda 
Godkjent 
 
14/15. Merknader til protokoll Styremøte 3/15 
Godkjent 
  
15/15. Økonomi 
Vi ligger godt an til å holde oss innenfor budsjettet. 
YMS har ca. kr. 46 000,- på konto. 
 
16/15. Bidrag til Heimdal Bingo 
Ingen stiller på dugnad. Berit tilbyr bingoen noen gavekort á kr. 200,-. 
 
17/15. Støtte kurs Mindfullnes 
2 stk. er påmeldt. Kr. 1000,- deltakere i tilskudd denne gang. Tilskuddene vurderes for hver søknad. 
 
18/15. Diverse innbydelser 
Diverse omvisninger. Ingen interesse denne gangen. 
 
19/15. Tur til Åre 
Assistent får være med og betaler egenandel kr. 1000,-. For å få tilskudd må en sannsynliggjøre 
behovet for assistent gjennom at en har BPA eller hjemmesykepleie eller andre opplysninger.  
 
20/15. Medlemsmøtet i høst 

1. Sept. Besøk fra Nevrologen Trondheim. Uroterapeut og MS-sykepleier kommer. Terje 
ordner med gavekort på blomster (kr. 350,-) og gevinster (Polet, + +). Også andre kan kjøpe 
gaver. 
 
6. Okt. Stamcellebehandling. Hanne Westerhus kommer og Sigbjørn Rogne; de har tatt 
operasjonen. Hematologer utfører inngrepet og det er ønskelig at en kan komme. Berit 
kontakter Hematologen 
 
3. Nov. Orientering om Mindfullnes v/ Mette Rokke 19/15.  
 

21/15 Deltakelse på MS konferansen 11. september Trondheim. 



Irene og Eivind deltar. Påmelding til Kari Bjørklund 
 

22/15. YMS. Status 
Personer under 40 år. Aldersgrense har blitt overskredet og Irene har gitt beskjed. 
Ny gruppe: «Ung til sinns»?  
Aktiviteter er planlagt: Rockheim, RBK-kamp, Fjelltur, etc. 
Meget vanskelig å få folk til et styre i YMS. 
 
23/15. Utvidelse av AU 
AU ønsker å få med Irene som representerer YMS. Irene stiller seg positiv. Vedtatt. 
 
24/15. Hjemmesiden 
Irene bytter bildet av domkirken til et livssynsnøytralt bilde. 
 
25/15. "Oransje sløyfe" 
Oransje er MS-fargen: nevrologisk sykdom. 
Hege bestiller effekter for kr. 500,- - kr. 1000,- 
 
26/15. Ny diagnostiserte i november 
Vi er invitert for å informere om foreningen i november 
 
27/15. SMS utsendelsen 
Skal vi ha to som sender ut sms? Ja, Irene hjelper Eivind med utsendelser. 
 
28/15. Brev 1-2 ganger i året til medlemmene? 
Vi sender ikke ut brev. Men, vi kan eventuelt sende ut e-post til den lista Hege har. Eventuelt ber vi 
medlemmene om å sende inn sine e-postadresser. Eivind sender ut sms om det. 
 
29/15. Evaluering AU/ Styre 
Ingen spesielle negative kommentarer til AU. Nye styremedlemmer synes det tar lang tid å bli kjent 
når det er så få møter. 
 
30/15 Brukerutvalg 
Eivind deltar på nevrologen. Vi trenger mange nye og de må kurses. Berit skal gå kurs. Andre 
oppfordres til å melde seg til Berit. FFO arrangerer kurs. 
 
30/15 Aktivitetsskjema 
Irene og Eivind fyller ut og sender til Ivar. Berit og Terje fører fortløpende. 
 
31/15. Eventuelt 

1. Høyttaler og mikrofon til medlemsmøtene. May Elin undersøker og bestiller eventuelt. 
2. Søknad om støtte fra Sparebanken skal sendes inn i september. Terje sender inn. 
3. Inspirasjonskonferanse på Lillestrøm 6-8. november. Likemann kan sendes, men vi må betale. 

YMS kan delta og har penger. Også leder og nestleder kan delta. 
 
 

 


