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Referat fra styremøte 5/2020, 06.08.2020 kl. 12:00 - 16:30  

Famille restaurant, Moafjæra, Levanger 

Tilstede:  Leif Klokkerhaug, Torbjørn Akersveen, Jon Einar Værnes, Astrid Nielsen Skauge, TRPF 
Torbjørn Modig, IPF Karstein Kjølstad, , GOPF Bente Sundet Olsen 
Jan Anders Austad møtte til sak om økonomi. 

Forfall: Ingvill Bogan Larsen, Karin Gustavsson, NPF Frank Rørmark, VPF Øystein Pettersen  

 
Vi minner om at alle som mottar innkalling til møter skal bekrefte at den er mottatt, og varsle om 
tilstedeværelse eller forfall. 
 

Sak 46/2020   Godkjenninger 
Merknad fra Jon Einar til sak 16/2020 - Formulering av foreningens hovedmål. 
 
Vedtak: 

• Referat fra styremøte 4/2020 (sak 15-32/2020) godkjennes. 

• Innkalling til styremøtet 5/2020 (06.08.2020) godkjennes. 

• Saksliste til møte 5/2020 (sak 45-57/2020) godkjennes. 
 

Sak 47/2020  Referatsaker 

• Æresmedlemmer. Våre 5 æresmedlemmer er nå registrert direkte under fylkesforeningen. Men 
dette betyr at de ikke står med noen tilknytning til sin lokalforening, noe som er ønskelig og 
nødvendig. Astrid tar problematikken opp med administrasjonen i Oslo. 

• Referat fra møtet i yngreutvalget 07.06.2020. 

• Generalsekretær Magne Wang Fredriksen slutter i stillingen sin ved årsskiftet for å begynne i 
tilsvarende stilling i MS-forbundet. 

Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
 

Sak 48 a/2020  Økonomi 
Jan Anders Austad var til stede i møtet for å gi en redegjørelse for foreningens økonomiske situasjon. Jan 
Anders fører nå regnskapet for fylkesforeningen, samt for lokallagene Inntrøndelag og Gauldal-Oppdal. 
Styret ønsker at budsjettet som ble vedtatt i årsmøtet får et endret oppsett som gir oss bedre oversikt, sett i 
sammenheng med oppsett for regnskap og balanse. Jon Einar og Jan Anders jobber med saken. 

 
Vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Sak 48 b/2020  Returkontingent 

Returkontingenten (80.000 kr) er beregnet av forbundets administrasjon og tar utgangspunkt i et 
medlemstall på 605. 
 
Vedtak: 
Returkontingenten overføres i sin helhet til lokalforeningene i henhold til oppsett mottatt fra 
forbundskontoret. 
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Sak 49/2020 Status medlemstall pr. 09.08.2020  
 HM NP STØ ÆM Totalt Ikke betalt 

12 
6 
4 
5 
2 

 

Trondheim 
Inntrøndelag 
Namdal 
Gauldal-Oppdal 
Værnesregionen 

192 
82 
47 
43 
32 

37 
33 
17 
12 
10 

35 
29 
25 
20 
6 

3 
1 
1 

267 
145 

90/89 
75 
48 

Trøndelag 396 109 115 5 625/624 
Tabellen viser status medlemstall for pr. 09.08.2020.  
 
Vedtak: 
Medlemsutviklingen tas til orientering. 
Lokalforeningene bes sende påminnelse til de medlemmene som ikke har betalt. 
 

 

Sak 50/2020 Status handlingsplan 2020 /Arbeidsark 1-20 
Handlingsplan for 2020 er utformet som et sett med Arbeidsark, nummerert fra 1-20. Hvert ark har sin(e) 
ansvarlige, og en enkel status-gjennomgang av planen ble gjort. 
Styrke økonomien (Jon Einar) - Ark 1 
Det er en utfordring å få Gullgravernettverket i arbeid, da det er vanskelig å få en oversikt over hvem som er 
kasserere i en del lokalforeninger. Idé: Synliggjøre for hverandre vellykkete søknader om tilskudd og 
inntektsbringende arrangement. Ta opp egenbetalinger/egenandeler som tema i nettverket. 
Medlemsverving (Astrid) - Ark 2 
Fylkesstyret har en svært ambisiøs målsetting for medlemsvekst de nærmeste årene. Å nå dette målet er 
utfordrende. Det arbeides aktivt for å få til engasjement og medlemsverving i Øyriket. (jmf. Arbeidsark 09) 
Idé: Lage en enkel brosjyre for utskrift som legges godt synlig på nettsiden til hver enkelt lokalforening. 
Likepersonkorpset (Leif) - Ark 3 
Samling er under planlegging. 
Brukerrepresentasjon (Torbjørn A) - Ark 4 
Det arbeides med en oppdatert oversikt over våre brukerrepresentanter.  
Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten tilligger fylkesforeningen. 
Brukerrepresentasjon i kommunale grupper, råd og utvalg tilligger lokalforeningene. 
Levangertreninga (Jon Einar) - Ark 5 
Fylkesstyrets rolle i denne saken er kun å sørge for søknad om støtte. Gjennomføring er Inntrøndelag sitt 
ansvar. 
De svakeste blant oss (Jon Einar) - Ark 6 
Hvem definerer vi som "de svakeste" og hvordan kan vi nå dem? Idé: Besøkstjeneste/ telefontjeneste. 
Nettbasert besøkstjeneste (Leif) - Ark 7 
Alle 28 nettbrettene er delt ut. Vi har fått svært god medieomtale rundt omkring i lokalpressa. 
De yngste blant oss (Ingvill) - Ark 8 
Yngreutvalget avviklet et planleggingsmøte i juni. Samling på Leka er planlagt til oktober. 
Fosen - Orkland - Øyriket (Torbjørn A) - Ark 9 
Det ble holdt et møte på Hotell Frøya 2. juni (Torbjørn A og Astrid), med ganske sparsomt oppmøte. Men 
forsamlingen uttrykte ønske om flere møter. Det planlegges et møte på Hitra 24. august (Torbjørn M, 
Torbjørn A og Astrid). 
Parkinson danser (Leif) - Ark 10 
Henvendelse pr. e-post ble sendt til lokalforeningene 11. juni. Ikke kommet i gang med praktisk arbeid. 
To Hell With Parkinson (Leif og Astrid) - Ark 11 
Det er et sterkt ønske om å få denne fagkonferansen opp å gå igjen, med koronasituasjonen har tvunget oss 
til å sette den på vent. 
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Kommunekontakter (Astrid) - Ark 12 
Det er gjort et framstøt mot Frøya, men uten resultat så langt. 
Gauldal - Oppdal Parkinsonforening har kommunekontakter i alle sine 6 kommuner. 
Erfaringsforum DBS (Astrid) - Ark 13 
Dette er en kompleks og tung sak, og Astrid har bedt om at den tas opp i forbundsstyret. 
ParkinsonNet (Torbjørn A) - Ark 14 
Torbjørn er oppnevnt av Regionalt Brukerutvalg i Helse Midt til å representere brukerne i styringsgruppa.  
Han står i kontakt med organisasjonssekretæren og "assisterende" for å sikre seg forankring i 
organisasjonen. Det skal opprettes en regional kompetanseenhet (Nevroklinikken ved St. Olavs Hospital). 
Torbjørn står i kontakt med "vår" brukerrepresentant i Brukergruppa ved Nevroklinikken: Jan Hermann 
Pedersen. 
Fysioterapi Parkinson (Torbjørn A) - Ark 15 
Ses i sammenheng med ParkinsonNet. 
Rehabilitering (Torbjørn A) - Ark 16 
Vi er skeptiske til praksis for inntak til rehabilitering. Det hevdes at Kastvollen ikke har ledige plasser før jul. 
Det er ønskelig å problematisere inntakskriteriene. Sak for FFO? Torbjørn A arbeider med saken. 
Læring om Parkinson (Leif og Astrid) Ark 17 
E-post er sendt til lokalforeningene. 
På grunn av koronasituasjonen ble det kun gjennomført et besøk ved en vg skole i vår (Orkdal). 
Nettsiden (Astrid) - Ark 18 
Det jobbes kontinuerlig med forbedringer. Idé: Synliggjøre Arbeidsplan/handlingsplan høyt oppe på sida. 
Det er stemning i styret for å legge en del føringer for lokalforeningenes sider. Samling i nettverket 
planlegges. 
Rettigheter (Leif) - Ark 19 
Viser til Leif sin orientering i forrige styremøte. 
Medlemsblad (Leif) - Ark 20 
Styret ønsker at "Parkinsonbladet" skal være et organ for hele fylket vårt - alle lokalforeningene. Fra 
nummer 3/2020 blir Gauldal-Orkdal med sammen med Inntrøndelag og Namdal.. 

Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering. 
 

Sak 51/2020 Nytt fra lokalforeningene 
Inntrøndelag: Parkinsongolf på Stiklestad 25.-27 august. 
Gauldal-Oppdal Trening og sosial aktivitet på Horg bygdatun. Inntekt 2.000 kr. 
Trondheim: Det går mot oppstart av treningsaktiviteten. Styrets sekretær har trukket seg av helsemessige 
årsaker. Sommersamling ved Baklidammen. 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 
 

Sak 52/2020 Innspill til utforming av Hovedmål for Trøndelag Parkinsonforening 
Torbjørn A og Jon Einar har gjort en bearbeiding av formuleringene. 
Et hovedmål/ en visjon er en ønsket fremtidig tilstand.  

Vedtak: 
Trøndelag Parkinsonforening sitt hovedmål/visjon: 
TPF skal være  
et forbilde for andre fylkes- og lokalforeninger i Norges Parkinsonforbund, 
en forening som har skolerte, aktive og stolte tillitsvalgte, 
som er en forening i vekst 
og som er attraktiv for yngre og eldre mulig medlemmer. 
 
TPF skal  
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arbeide for at parkinsonrammede og deres pårørende skal få den hjelp og støtte de trenger 
være et forbilde for andre fylkes- og lokalforeninger i Norges Parkinsonforbund, 
være en forening som har skolerte, aktive og stolte tillitsvalgte, 
være en forening i vekst 
være attraktiv for yngre og eldre mulige medlemmer 
 
 
 

Sak 53/2020 Forslag til kandidater til Tilgjengelighetsprisen 2020  
Bente sitt fokus på problemene på sykkelvegen mellom Hovin og Melhus er en ypperlig synliggjøring av 
problematikken rundt tilgjengelighet.  

Vedtak: 
Bente og GOPF foreslås som kandidat til Tilgjengelighetsprisen 2020.  
 

Sak 54/2020 Kurs i styrearbeid 
Lars A Dyrnes (valgkomitéens leder) etterlyser kurs i styrearbeid for potensielle styrerepresentanter. 
Henvendelsen treffer godt i forhold til vårt hovedmål (sak 52/2020) og vår satsing på arbeidet i de ulike 
nettverkene. Vi bør satse på en samling høsten 2020. 

Vedtak: 
Leif og Astrid legger fram en plan for kurs i styrearbeid på neste styremøte, 08.10.2020. Kurs i styrearbeid 
settes inn som Arbeidsark 21. (Leif) 
 

Sak 55/2020 Årshjul 
Astrid har utarbeidet et forslag til Årshjul for fylkes-/lokalforeningene. Det er dynamisk og veiledende - er 
tenkt å være en støtte spesielt for lokalforeningenes styrer. Det ble sendt på en enkel høring, men vi fikk 
ingen respons 

Vedtak: 
Styret godkjenner forslag som styrets årshjul. 
Det justeres/revideres fortløpende, ved behov. 
 
Sak 56/2020 Kurstilbud (TEAMS) fra Norges Parkinsonforbund - hvem deltok? 

4. juni: Bente, Torbjørn M, Astrid, Marit Johanne (GOPF) 
11. juni: Astrid 

Vedtak: 
Astrid melder til forbundskontoret at vi ønsker en gjentakelse av "Hvordan bruke TEAMS?" 
 

Sak 57/2020 Oppstart lage Arbeidsprogram for Trøndelag Parkinsonforening 2021-2022 

I sak 43/2020 vedtok vi å utarbeide toårig arbeidsprogram. Dette styret har helt siden vi tok over hatt 
diskusjoner rundt arbeidsprogram, handlingsprogram og hovedmål, og en kan si at tiden er moden for å se 
helhetlig på alle disse dokumentene/formuleringene. Arbeidsprogram og Handlingsplan er dokumenter som 
alle foreningene skal utarbeide. Men hvor kommer Hovedmål og Mål/middel- diskusjonen inn i bildet? 

Vedtak: 
1. Styret setter ned et eget utvalg som får i oppdrag å legge fram forslag til Arbeidsprogram TPF 2021-22 

for styret til behandling i styremøtet 03.12.2020. 
2. Det forventes at utvalget samarbeider bredt med både forbundet og lokalforeningene våre i dette 

arbeidet. 
3. Utvalget består av Torbjørn A (leder), Jon Einar og Astrid (sekretær). 
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Referent: Astrid N Skauge   

  

 

Styrets møteprotokoll skal ha denne behandlingen: 
Trinn 1: Referatet sendes møtedeltakerne innen 1 uke med en frist for anmerkninger på 3 dager. 
Trinn 2: Referatet frigis Anmerkningene tas inn i referatet og sendes styret og lokalforeningene. Intern bruk. 
Trinn 3: Referatet godkjennes i påfølgende møte, og offentliggjøres på nettsida vår. 

  


