LANDSSTYREMØTE - Videokonferanse
16.03 – 17.03.2020
Møte nr 2
TIL STEDE: Eli Eiklid (fra 13.00), Trond Mikalsen, Martin Berg, Marie Brattbakk, Marianne Nyland,
Andrè Eilertsen, Perpetua Azavedo, Ingeborg Dahl-Hilstad
FORFALL:
Protokollen er elektronisk godkjent, og signeres fysisk i første fysiske møte.
SAK 1-2-20

Skadefri dag!
Lagene har stemt over skadefri dag, og valget falt på Del veien.
Vedtak:
Informasjon om resultat av avstemning sendes ut, men det er enda uklart om vi kan
avholde arrangementet 1 juni i år. Hvis vi ikke kan gå ut og møte folk i år, så blir vi
ekstra klare for neste år. I år profilerer vi skadefri dag på sosiale medier. Det
utarbeides tekster som kan deles og vi lager en plan for lagenes arbeid med dette.

SAK 2-2-20

Årsmøtene og Koronavirus
Sortland og Andøy lokallag har bedt om utsettelse på årsmøte til situasjonen rundt
koronavirus er mer avklart fordi nøkkelpersoner er i risikogruppen. Det er ikke sikkert
at de klarer å ha møtet innenfor fristene til i vedtektene.
I etterkant av dette har vi fått flere henvendelser om dette, og etter dialog mellom
leder og generalsekretær gått ut med informasjon der vi ber om at alle
arrangementer settes på vent.
Vedtak:
Landsstyret ser at det er uansvarlig i forbindelse med den ekstraordinære
smittesituasjonen i landet å kreve at lagene skal avholde årsmøter innenfor tidsfrist.
Kontrollkomite og vedktektskomite er nå også informert og vi ber lagene utsette alle
arrangementer inkludert årsmøter inntil ny informasjon kommer. Landsstyret vil
komme med retningslinjer på hvordan dette skal gjøres.

SAK 3-2-20

Lederkonferansen og ekstraordinært landsmøte
Utsettes inntil vi har oversikt over situasjonen.

SAK 4-2-20

Tillitsmannskonferansen
Avventes inntil videre.

SAK 5-2-20

Profilering i høst
Landsstyret har fått tilbud om flere produkter som kan brukes til profilering. Styret
tar denne saken videre, og ser at det er nødvendig å gjøre noe før høsten for å
komme i gang etter den våren vi går i møte.
Landsstyret er markedsutvalget, og jobber videre med saken for å ha et opplegg klart
når høsten kommer. Styrets medlemmer er alle ansvarlige for å komme med forslag
til artikler som kan brukes.

SAK 6-2-20

Utvalgene informerer

Familie- og ungdomsutvalget jobber med søknad til stiftelsen Herreløs arv for å ha
ungdomskonferanse i Alta. Midlene søkes og så avventes situasjonen.
Det har kommet søknader til familieleir i Bulgaria, søknadene skulle gjennomgås og
tilsvar gis til de som har søkt. Utvalget informerer om at vi avventer.
Kognitivt utvalg har flyttet kurset Skadefri dag til høsten, alle deltagere har fått
beskjed.
Økonomiutvalget har hatt kontakt med forvalter i forhold til at det også er urolige
tider på finansmarkedet for å følge opp.
Pasientskadeutvalget skulle hatt møte i går, men har flyttet sitt møte.
Brukermedvirkningsutvalget har hatt noe kontakt, men arbeidet avventes litt.
Likepersonskurset har avlyst sitt møte.
Komiteen som jobber med sammenslåing av fylker og kommuner skal ha videomøte.
Det tilrettelegges for videomøter for de utvalg som har behov for det.

