Styremøte i FFM Trøndelag 30.08.2017
Møtested: Skype
Tidspunkt: 20:00 – 21.15
Tilstede: Guro Skjetne, Mette Nonseth Lars Bruun, Anne Berit Alstad, Runar Musum, Nynke
Feenstra og Caroline Aunvik

Saksliste
Sak 25/17
Orienteringssaker
Invitasjon til nettverkssamling for koordinerende enheter i NT
5.sept 10.00 – 15.00 Steinkjer.
FFO vurderer å arrangere dagskonferanse for sjeldne diagnoser i NT lørdag 28/10 på Stjørdal.
Er dette aktuelt for oss? Anne Berit melder at det er interesse for dette i foreningen, og at vi
vertfall har tre deltakere fra styret.
Tid for å signere søknad om støtte fra bingo for 2018. Sted Max spill AS avd Tempe.
Frist 18/9.
FFO ledermøte 5.sept, Grand Hotell, Steinkjer
FFO orienteringsmøte i samarbeid med FFO Sør T, 19.sept, Scandic Hell
Regional bruker konferranse 2017
- Om brukermedvirkning i helse og velferdstjenester. 13. – 14. nov, Scandic Hell
Påmeldingsfrist 20/10 , se link i epost. Mette melder seg på selv.
FFO aksjonsdag 6.september. Landsomfattende aksjon med tema ARBEID. De etterspør
ungdommer som kan delta på stand, og møte politikere.
Invitasjon til Bruker og Etat
Stiklestad 28.september 2017 Deltakeravgift 600,Invitasjon «Funksjonelle boliger for alle» på Høylandet 19.okt.

Sak 26/17
Økonomi
Budsjett lagt fram av Lars. Vi går ikke i pluss i år. Vi arrangerer ikke ungdomssamling i år
pga dette. Medlemmer i fylket kan få dekket egenandel til samling i ffmu i Oslo.

Vedtak: Til orientering

Sak 27/17

Aktivitetsplan 2017

Bowling 15.september på Levanger. (Anne Berit booker 4 baner og rom, kl 18.00)
Påmeldingsfrist 10.sept
Pizzakveld i Trondheim: Guro hører med Jan Terje Bakke om han har muligheten til å
arrangere.
Namsos: pizzakveld etter Åretur, vi tar opp saken på neste styremøte.
Ungdomssamling: utsettes til 2018.
Høsttur: Åre 20-22.oktober er booket
Temakvelder: Arrangeres over jul
Vedtak for aktivitetsplanen: Til orientering

Sak 28/17
Bingo
Neste dato for levering av kake er 19.november.
Vedtak:
Runar har kontroll, signerer søknad om støtte fra bingo innen fristen 18/9, og ordner kake.

Sak 29/17

Månedens organisasjon, Sykehuset Levanger

Vedtak:
Guro og Anne Berit tar ned utstillinga kl 16.00 den 31.08. Premier trekkes samtidig.

Sak 30/17
Åretur 20.- 22. oktober
Budsjettet – vi satser på samme antall og samme egenandel som i fjor. Egenandel betales ved
bekreftet plass. Frist for påmelding uke 39, frist for betaling uke 40
Program 2 x 45 min. Alle tenker, så chattes vi på facebook-gruppa ang dette.
Vi handler litt nytt til hobbyrommet. Guro har hobbyutstyret.
Fellesassistenter som i fjor? Vi bør vertfall ha to. Guro hører med de som var med i fjor.
Ikke betaling for assistenter.
Voksen over 16 år på egenandel
Vedtak: Til orientering

Sak 31/17 Eventuelt
Alle i styret får refundert kostnadene til en bunke papir og ett sett blekk fra FFM-T per år.
Send krav til Lars.
Neste møte 13.09 kl 20.00

