
Referat fra styremøte i Trondheim- og omegn MS-forening 
 

Møte nr. 5 

Tid og sted:  30.9.2015 kl. 17.30 på St. Olavs hospital  

Referent:  Ivar 

Til stede: Berit, Hege Anita, Ivar, Terje, Eivind, Asbjørg og Arnt 

Forfall:  May-Elin og Irene 

 

32/15. Godkjenning av innkalling og Agenda 
Godkjent 
 
33/15 Merknader til protokoll styremøte nr. 4. 25.8.15 
Økonomi: Vi har litt over kr. 100 000,- på brukskontoen. Medlemsmøtet vil koste ca. 15 000,-. Vi har 
god økonomi 
 
 
34/15 Medlemsmøte 6.9.15 
Ca. 85 påmeldte. Berit ønsker velkommen og presiserer at et slikt møte koster penger. Det er 
medlemmene i foreningen som bidrar med penger gjennom sitt medlemskap. Terje kjøper 6 flasker  
vin og 6 poser twist. 
 
35/15 Gaver til foredragsholderne 
Trondheimsrosen til damen og tilsvarende kostbart gavekort på bøker til herren. 
 
36/15 Turer erfaringsutveksling 
Vi har dårlig påmelding på våre turer. Kanskje er turene for dyre for mange? MS-foreningen bør 
antagelig sette av mere . til turer, slik at egenandelen blir mindre. Sak til årsmøtet! 
 
 
37/15 Oppfølging sløyfer/brosyrer 
Sløyfer har kommet og vi selger de på medlemsmøtet i oktober for kr. 50,- pr. stk. 
 
Utkast til brosjyre foreligger. Irene vil ha kommentarer. Eivind retter ordfeil og setter inn e-
postadresse. Når den er ok, innhenter Eivind pris på trykking og bestiller. 
 
38/15 Julebord meny/dansemusikk 
Julebord lørdag 16.1.16 - Mat fra meny: 3-retters meny. Aperitiff og to alkoholenheter på julebordet.  
 Musikk vil vi ha. Berit har et band som spiller dansemusikk for 5-7 000 kr. Ivar undersøker med en 
annen.  Levende «Lunsj» fra NRK underholder. 
 
 
 
 



39/15 Flere forslag Brukerrepresentanter og rutiner for tilbakemelding til foreningen 
 
Vi forutsetter at de som sitter i utvalgene sender agendaer og protokoller til leder av Tr.heim- og 
omegn MS-forening. 
 
Anne-Gina Utvalg i Åfjord 
Wenche Utvalg i Rissa 
Flere på e-post fra Berit 
Brukerutvalg NAV Trondheim. Berit er ikke enig med forslag og styret støtter Berit.  
Brukergruppe Nevro: Hege og Wenche foreslås. 
Regionalt brukerutvalg helse Midt-Norge; Berit er kandidat. Men, det er veldig mange godt 
kvalifiserte. 
Brukerutvalget på St. Olavs: Anne-Gina foreslås å fortsette.  
Brukerutvalg Jernbanen: Bjørn Høsøien 
Kommunalt utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne i Trondheim og andre verv: Ingen 
kandidater meldt seg. Vi prøver å få folk til å melde seg på medlemsmøtet; liste leges ut. AU jobber 
videre med saken. 
 
40/15 Forberede Årsmelding og innkalling til Årsmøtet 
Ivar starter arbeidet. Berit kontakter valgkomiteen.  
 
41/15 Kontakte valgkomiteen 
Styremedlemmene tenker igjennom hva de skal svare komiteen 
 
43/15 Arbeidsgruppe – medlemsmøter 
Det er strevsomt for styret å rigge og rydde hver gang. Vi ber utvalgte (hjelpsomme) folk om hjelp. 
Ikke arbeidsgruppe foreløpig. 
 
44/15 Eventuelt 

 Nyhetsbrev: Inntil 9 personer i samme familie kan/samme bostedsadresse være medlem. 

 E-post: Arnt, Eivind og Hege håndterer utsendelse av e-post 

 For å få støtte til ledsager må Kommunalt ledsagerbevis framlegges. 
 
 
 
Neste møte: Onsdag 30.9 kl. 17.30 på St. Olavs 
 
 

 Hent ut oppdatert medlemsliste og send til styret 


