
 

 

 

 

 

 

 

Referat styremøte helgen 25. til 27. oktober 2019  

Scandic Oslo Airport hotell på Gardermoen  

Tilstede: Ole-Johan, Sigvard, Kari, Susann, Svein, Christer, Solveig 

Fredag kl. 18.30 - 21.00 

Lørdag kl.  9.30 - 18.00  

Søndag kl.  9.00 - 13.00 

Agenda: 

Saker  

Status, hva har skjedd siden sist?    

Likepersonsamlinger 

Kontinuerlig oppdatering av medlemslister og regnskap  

Bufdir: Lovdata og nye forskrifter 

Hjemmesiden 

Filmene 

Facebook sidene 

Stand på Arendalsuka 

Deltakelse på FFO-møter  

Deltakelse på Dysleksiforbundets møter 

 

 

Referat fra styremøte 5. til 7. april Thon Hotel på Gardermoen 

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.  

 

Status økonomi og budsjetter  

Gjennomgang av årsresultat og balanse hittil i år.  

 

 

Budsjett 2020 

Gjennomgang av budsjettet for 2020.  

 

 

Status likepersonsarbeide 

Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.  

Det har kommet ny lovdata fra bufdir 21.8.2019.  

 

 

 



Likepersonsarbeidet videre 

Vi må forandre på strukturen for dette arbeidet slik at det samsvarer med de 

regler som finnes i lovdata fra Bufdir datert 21.08.19.  

Styret tar kontakt med alle registrert likepersoner.  

Instrukser – organisering, kursing av nye likepersoner. 

Etter nye forskrifter har Bufdir gått bort fra at alle likepersoner skal kurses, men 

det må kvalitetssikres at arbeidet utføres i henhold til reglene. Det er definert at 

for å være en «tellende likeperson» må man ha minst ett dokumentert møte per 

år.   

 

Vi utarbeider en håndbok for Likepersonsarbeid med regler rapportering av 

aktiviteter. 

 

 

Planlegge landsmøtet 2020 

Egenandeler til KS og pårørende 

Egenandel 2020 vil være 500 kr for KS og 1000 kr for pårørende.  

Ingen egenandel for medlemmer under 15 år på rom med foreldre.   

De som ikke ønsker å overnatte betaler 300 kr. (dagpakke med middag).   

Vi planlegger møte for likepersonene på søndagen den samme helg som 

landsmøtet. 

Vi legger ut informasjon på Facebook om dato og sted for landsmøtet 14. og 15. 

mars 2020 med registrering kl. 10.00. 

Invitasjon sendes ut i starten av januar.   

Endelig frist for påmelding til landsmøtet er 5.februar 2020. 

 

 

Tilskudd-søknad og evt. annen info som skal til Bufdir 

Vi har søkt om nytt tilskudd til 2020 innenfor fristen.  

Søknad om momsrefusjon er sendt.  

 

Filmprosjektet - Hva skjer videre? 

Vi legger inn ett fremlegg på «Jeg har klinefelter» på den åpne fb-siden for å 

publisere filmene våre. 

 

 

Valg 2020 

Vi har fått valgkomiteens leder Gunn Mandal inn til møtet når vi arbeider med 

valg 2020.  

Gunn Mandal er sammen med oss og informerer styret om valgkomiteenes 

arbeide. Valgkomiteen er i rute.  

  

 

Eventuelt  

Skjema om testosteronbehandling som ligger på hjemmesiden må forandres 

litt på. 

Dato for neste styremøte 31.1.2020.  

 

 

 

 


