LANDSSTYREMØTE
09.11.2020
Møte nr 10
TIL STEDE: Eli Eiklid, Trond Mikalsen fra kl 1500, Martin Berg, Marie Brattbakk, Andrè Eilertsen,
Perpetua Azavedo, Ingeborg Dahl-Hilstad.
FORFALL: Marianne Nyland. Trond Mikalsen forlot møtet 1600
Protokollen er elektronisk godkjent, og signeres fysisk i første fysiske møte.
SAK 26-10-20 Arrangementer elektronisk
Temakveld er ikke på planen for første onsdag i november da det ikke har vært
kapasitet til å planlegge, LS vil at det arrangeres et åpent møte elektronisk i
november og ber sekretariatet jobbe videre med det.
SAK 27-10-20 Videoforedrag
Det er spilt inn et videoforedrag om kognitiv svikt, et erfaringsforedrag. Dette
medførte en ugtift på 10 000 inkl mva.
Vedtak:
Martin Berg forlot møtet under behandling av saken.
Personskadeforbundet LTN dekker disse utgiftene og overtar eierskap til filmen slik
at den kan brukes i kursvirksomhet.
SAK 28-10-20 Åpningstider sekretariatet
Per i dag har sekretariatet stengt for inngående telefoner tirsdager for å ha tid til
møter og til å lese og jobbe med høringer. Sekretariatet er tilgjengelig på e-post og
ringer også ut.
Vedtak:
Landsstyret lar åpningstidene være som de er ut året, og tar saken opp igjen til
vurdering over nyttår. Det er medlemmene som skal stå i fokus for sekretariatet, og
medlemskontakt skal prioriteres.
SAK 29-10-20 To søknader til brukermedvirkningsutvalget
Det har kommet to forslag på medlemmer på brukermedvirkningsutvalget, Anne
Strandbakk i Harstad og omegn lokallag og Ronni Larssen i Søre-Sunnmøre lokallag.
Behandles i neste møte når styret er fulltallig.
Vedtak:
Andrè Eilertsen forlot møtet under behandling av saken.
Anne Strandbakk tilhører samme lokallag som Andrè Eilertsen som er leder i utvalget,
og er per i dag også medlem av kognitivt utvalg. Det er ikke heldig at utvalget har to
medlemmer fra samme lokallag, og landsstyret ønsker derfor Ronni Larssen
velkommen som medlem av utvalget.
SAK 30-10-20 Tilskudd til lagene
Landsstyret ser at det er vi må stimulere lagene til aktivitet, og særlig i ly av den
spesielle situasjonen vi har hatt i 2020. Enkelte lag har også kommet i krevende
økonomiske situasjoner fordi de har mistet inntekt som følge av smitteverntiltak
lokalt.

Vedtak: Trond, Andrè og Ingeborg legger fram et forslag til neste møte med konkrete
kriterier.
SAK 31-10-20 Sekker
Det er mellom 200 og 250 sekker igjen på lager, landsstyret ønsker at disse skal
sendes ut til lagene slik at sekkene blir tatt i bruk. Oppfordre lagene til å lage en quiz
eller annen aktivitet på Facebook der sekkene kan deles ut som premie slik at det er
aktivitet i lagene nå som man ikke kan møtes fysisk.
Vedtak: Sekretariatet fordeler sekkene som er igjen og sender ut til lag med direkte
medlemmer sammen med en oppfordring om å bruke dette som premie for aktivitet
som eventuelt er elektronisk.
Landsstyret møtes igjen om 14 dager for oppfølgingssakene.

