
 

 

  

 

 

REFERAT 
Fra styremøte 10.-12. september 



  
Samtale og diskusjon 

• Uttrykk hva du mener 
• Ingen ideer er dumme 
• Utforsk hva andre mener 
• Det er viktig at det man sier blir godt mottatt 
• Hvis du er langt ned på talerlista kan det være lurt å skrive ned det du skulle si  
• Vi gir konstruktive tilbakemeldinger til hverandre 
• Vårt fokus er på hva som er det beste for Ungdiabetes, ikke på å få rett selv 
• Vi setter strek dersom diskusjonen blir gjentakende. Sekretæren kan oppsummere  
• Ting er ikke personlig, vi holder oss til sak 
• Når møtet er over, er vi ferdige med saken 

Møtestruktur 
• Møt forberedt 
• Rekk opp hånden når du ønsker å si noe 
• Hjelp møteleder med å strukturere møtet 
• PC/nettbrett/telefon brukes bare til formål som gagner møtet 
• Man kan si fra hvis man trenger pause 
• Det er viktig at man sier fra om man har en dårlig dag 
• Det må være rom for å spørre hvis det er noe man ikke forstår 
• Vi innfører døveklapping når alle er enige 

MØTEKULTUR I UNGDIABETES 
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A) GODKJENNING AV SAKSLISTEN 

Vedtak: 
Sakslisten godkjennes.  

Saksopplysninger: 
Det er fast sak på Ungdiabetes sine styremøter å godkjenne sakslisten for møtet.  

 

B) GODKJENNING AV REFERATER 

Vedtak: 
Referat fra styremøtet 23. mai godkjennes.  

Saksopplysninger: 
Det er fast sak på styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å godkjenne referater fra 
forrige styremøte. 

 

 

C) ORIENTERING OM OPPFØLGING AV SAKENE 

Vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning.  

Saksopplysninger: 
Det er fast sak å orientere om oppfølging av sakene på Ungdiabetes nasjonalt sine 
møter. Mari Johannessen sender ut oppdatert oversikt til styret som følger opp sine 
ansvarsområder. Det nye styret avslutter tidligere oppfølgingsliste, og fordeler 
oppgavene som gjenstår.  

 

Det har vært lite oppgaver i det siste, men det vil komme mer som følge av dette 
møtet. Mari oppdaterer i Teams.

Sak 27/21 FASTE SAKER 
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A) ORIENTERING FRA FYLKENE 

Vedtak: 
Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 
Orientering fra fylkene er fast sak på Ungdiabetes nasjonalt sine styremøter. Styret 
tar en gjennomgang av status for fylkene, og overfører erfaring og oppgaver til nytt 
utvalg.  

 

Troms og Finnmark Her kan det være muligheter for ny oppstart av 
Ungdiabetes.   

Nordland Her har det skjedd litt endringer i styret i det siste. De 
planlegger et arrangement før jul.  

Trøndelag  Ingenting nytt siden sist. Fylkeskontaktene følger opp med 
tanke på digitalt valg.  

Møre og Romsdal Ingenting nytt siden sist.  

Vestland Fylkeskontaktene har hatt møte med styret, i samarbeid 
med Mari. De organiserer selv digitalt valg i nærmeste 
fremtid.   

Rogaland  Har gjort endringer i styret, og planlegger digitalt valg. 
Fylkeskontaktene følger opp, i samarbeid med Mathilde 
som nå er bosatt i fylket.   

Agder Her er det kun leder igjen i styret. Fylkeskontaktene følger 
opp med tanke på digitalt valg og rekruttering.  

Vestfold og Telemark Bjørn Kevin er ny leder, mens Amalie stepper ned som 
styremedlem. Fylkeskontaktene følger opp med tanke på 
digitalt valg. 

Viken Ingenting nytt siden sist. Fylkeskontaktene følger opp med 
tanke på digitalt valg. 

Oslo  Ingenting nytt siden sist. Fylkeskontaktene følger opp med 
tanke på digitalt valg. 

Innlandet   Digitalt valg er gjennomført, og styret er uendret. Inger-
Elisabeth er leder, mens Isabell og Oliver er 
styremedlemmer. 

Oppsummering 
Hvem Hva Når 
Fylkesutvalget  - Oppfordre fylkene til å gjennomføre 

digitale valg 
- Følge opp Agder med tanke på 
rekruttering til styret 
- Følge opp Troms og Finnmark 
(Martin) 

Før neste styremøte 

Katrine - Følge opp Troms og Finnmark Før neste styremøte 

Sak  28/21 ORIENTERINGSSAKER 
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- Følge opp Trøndelag 
Mathilde - Bistå litt i Rogaland Løpende 

 

 

B) ØKONOMIRAPPORTERING 

Vedtak: 
Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 
Det orienteres om økonomisk status på hvert styremøte.  

 

Saken behandles som stillesak, med rapporter tilgjengeliggjort digitalt og i 
papirversjon.  

 

C) STATUS SOSIALE MEDIER 

Vedtak: 
Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 
Ungdiabetes har kontoer på Facebook, Instagram og Snap. Sosiale medier-utvalget 
har siden sist hatt jevnlige møter med kommunikasjonsrådgiver Silje Landsverk for å 
planlegge arbeidet. Utvalget orienterer styret.  

 

Workshop som skulle vært på dette møtet blir i stedet gjennomført med nytt styre 
etter Ungdomskonferansen.   

- Vi startet sommeren med presentasjon av styret på Snapchat 
- Veldig god eksponering på istesten på Instagram 
- Elisabeth fra Viken gjorde en veldig god jobb på Snapchat og fikk mange 

henvendelser. 
- Innspill:  

o Vi kan poste det med honning og nesespray fra diabetes.no.  
o Vi deler fra våre arrangement denne høsten, og fra Landsmøtet.   

 

Oppsummering 
Hvem Hva Når 
Some-
utvalget  

- Ta med innspillene inn i planen for 
høsten 

Før neste styremøte 

Katrine - Forberede workshop Før neste styremøte 
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D) STATUS KOMITEER OG UTVALG 

Vedtak: 
Tas til orientering.  

Saksopplysninger: 
Det eksisterer en rekke utvalg og komiteer som møtes regelmessig, eller jobber på 
ad hoc basis, hvor Ungdiabetes nasjonalt er representert. Ungdiabetes nasjonalt gir 
statusoppdateringer på arbeidet som gjøres i utvalgene og komiteene på hvert møte. 

 
Faste utvalg 

Sentralstyret: 
Status: Under forrige sentralstyremøte (11., 12. og 15. juni) gikk sentralstyret blant 
annet igjennom alle landsmøtesakene, og ga anbefaling på vedtak til disse. Vi takket 
også av Bjørnar som deltok på sitt siste sentralstyremøte. Neste møte er 16.-19. 
september.  

Hvordan har det vært å være med i utvalget?  
Det har vært tungt det siste året, både pga. stemningen i styret og pga. situasjonen 
som oppsto mellom Sentralstyret og Ungdiabetes. Det som er positivt er at de støttet 
vedtektssakene våre, og at de responderte på tilbakemelding og viste mer interesse 
for Ungdiabetes når vi sa fra.  
Representant: Mathilde (Katrine) 

Nasjonalt barn- og familieutvalg:   
Status: Møtet som skulle vært denne helga ble avlyst, men de skal ha et digitalt 
møte før Landsmøtet, for å forberede seg.  

Hvordan har det vært å være med i utvalget?  
Det er veldig nyttig å ha med Ungdiabetes der. De har vært veldig positive til 
Selvstendig Ungdom. Men det har vært litt dårlig oppmøte det siste året, og det går jo 
utover både motivasjon og stemninga i utvalget.  
Representant: Renate 

Unge funksjonshemmede:   
Status: Etter forrige møtet ble det sendt en mail til Ingvild Østli i Unge 
funksjonshemmede da vi mente at fremstillingen med en sukkerpose ikke var bra for 
vår gruppe. De forsto dette og utfordret oss derfor tilbake for å komme opp med 
hvilke symbolbruk vi tenker er representativ og ønskelig. Styret gir sine innspill under 
møtet, og Martin tar det tilbake til Unge Funksjonshemmede. Ellers er det også svært 
politiske budskap herifra da det nærmer seg valg.  

Hvordan har det vært å være med i utvalget?  
De jobber veldig mye politisk – på et nivå som ikke inkluderer oss. Vi passer jo ikke 
så godt inn der egentlig. De har startet opp et nettverk for tillitsvalgte, hvor Martin fikk 
beskjed om at han ikke var velkommen. Mari sjekker ut litt hva dette dreier seg om.  
Kontaktperson: Martin (Inger Elisabeth) 

Faggruppe for diabetespsykologi:  
Status: Nettsiden er det store temaet akkurat nå, hvor de skal sette opp en ny side 
med mye info. Jon Haug skal gå av og man trenger ny psykologisk medarbeider, så 
dette diskuteres jo også en del.  
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Hvordan har det vært å være med i utvalget? 
Det er veldig lærerikt, men synd at det er så få møter, med et halvt år mellom.  
Representant: Brian (Renate) 

IDF-young leaders:  
Status: Katrine har tatt en pause fra vervet i IDF, og har derfor ikke vært involvert i 
det som skjer nå med Youth Leadership Lab. Mathilde fortsetter kampanjen sin i 
sosiale medier.  
 
Hvordan har det vært å være med i utvalget? 
Katrine kommer til å trekke seg fra YOURAH. Det er en del surr, og det virker ikke 
som IDF har tid til å følge det opp.  
Kontaktperson: Katrine 
 
Nordisk kontaktperson:  
Status: Ingenting som skjer for tiden. De har fått en ny ansatt, som skal jobbe med 
Ungdiabetes, og som Mari har hatt møte med. Kanskje vi skulle tatt et digitalt møte 
med de nordiske styrene etter hvert?  
Kontaktperson: Inger Elisabeth 

Politisk gruppe:  
Status: Har ikke vært noe nytt møte side forrige gang, men det vil bli et visst fokus 
på det politiske fram mot valget.  

Hvordan har det vært å være med i utvalget? 
Det er veldig givende. Ungdiabetes er en stor del av det de snakker om i gruppa, og 
mye av det de snakker om handler om fremtiden og ungdom. Og de jobber med ting 
vi er veldig opptatt av, som for eksempel geografiske forskjeller i behandlingen.  
Representant: Martin (Brian) 
 
Nasjonalt Diabetesforum: 
Status: Det er Forumkonferanse i november, som Ungdiabetes bør være 
representert på.   
Representant: Emilie (Katrine) 

 

Midlertidige utvalg 

Arbeidsgruppe for vekst og verving 
Status: Ingenting nytt. Hva skjer med denne gruppa? Mari hører med Martin.  
Representant:  

Arbeidsgruppe for organisering av frivillighet  
Status: Hadde første møte på ‘ny’ 25. mai. Gruppa gir innspill til tiltak, behov og 
løsninger fra frivilliges perspektiv. Hovedfokus på dette møtet var en innføring i 
prosjektet og noen innledende tanker fra gruppa. Bla. kom det frem at det er viktig å 
definere rollene i organisasjonen, og hvordan de kan samarbeide med hverandre.  
Representant: Katrine 

Overgangsprosjekt i regi av helsedirektoratet 
Status: Ingen aktivitet i prosjektet for tiden. Vi er for øvrig blitt invitert til å bidra i er 
prosjekt på sykehuset i Drammen for å forbedre hvordan man tar imot unge 
på sykehuset, og har bidratt med innspill i oppstartfasen. Dette er samme tematikk, 
men ikke samme prosjekt som overgangsprosjektet.  
Representant: Martin (Brian) 
Arbeidsgruppe «Selvstendig ungdom»  
Status: Ingen aktivitet i gruppa for tiden. Se for øvrig sak 29/21 B.  
Representant: Renate, Inger-Elisabeth, Martin 
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Arbeidsgruppe «Tilpasning til unge med type 2»   
Status: Har ikke vært noe aktivitet på en god stund.  
Representant: Emilie, Brian og Inger-Elisabeth 

Arbeidsgruppe for nasjonalt diabetessenter  
Status: Arbeidsgruppen har ferdigstilt anbefaling til landsmøtet.  
Representant: Mathilde 
Strategiutvalget – strategi 2021-2023 
Status: Her har det ikke skjedd noe nytt siden forrige møte. Strategien skal 
godkjennes på Landsmøtet.  
Representant: Katrine (Martin) 

Organisasjonsutvalget  
Status: Ikke noe nytt.  
Representant: Renate (Emilie) 

Vedtektsutvalget 
Status: Forslagene til endring av vedtekter ble gjennomgått på sentralstyremøtet i 
juni. 
Representant: Mathilde (Renate) 

Digitalisering av likepersontilbudet 
Status: Dette prosjektet er avsluttet.   
Representant: Emilie 

 

Sommerleir 

• Katrine ble ansatt i Diabetesforbundet for å planlegge og gjennomføre 
digital sommerleir. 

• Leiren besto av et fire-dagers løp, med samling to dager og oppgaveløsning 
mellom.  

• Over 20 stykker deltok i aldergruppa 12-14 og 11-12 pers. deltok i 
aldersgruppa 14-18.  

• Tilbakemeldingen fra deltakerne var at de ønsker flere digitale samlinger.  

 

 

Oppsummering 
Hvem Hva Når 
Mari - Høre med Ingvild ang. Unge 

Funksjonshemmedes nettverk for 
tillitsvalgte 
- Høre litt med Heidi om deltakelse i 
forumstyret 
- Høre med Martin om vekst og 
verving 

Før neste styremøte 
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A) DIABETESWEEKEND 2021 

Vedtak:  
Arrangementet gjennomføres som planlagt.        

Saksopplysninger: 
Ungdiabetes nasjonalt planlegger digital Diabetesweekend for type 1 og type 2 
parallelt 25.-26. september 2021. Styret planlegger innholdet og egen deltakelse.   

 

- For å få kabalen til å gå opp bytter vi om på temaene i panelsamtalene.  
- Hvem deltar? Martin, Mathilde og Katrine deltar fra Ungdiabetes nasjonalt 

Inger Elisabeth kommer muligens innom på søndagen. 
- Sosialt kan være Scribble og quiz/Kahoot, og vi holder på inntil kl. 19.00.  
- Erfaringsutveksling: Vi tar utgangspunkt i det vi har hatt før.  
- Panelsamtaler: Vi dropper en ekstra med type 2, men får for en ordstyrer og 

en deltaker med type 1, pluss at vi finner et helsepersonell som kan være 
med.  

- Erfaringsutvekslingsgrupper – hvor mange får vi til?  
- MN, KK og MBØ møtes tidligere (kl. 12.00) på lørdagen, med MJ.  

 

Oppsummering 
Hvem Hva Når 
Mari - Bytte om på paneltemaene og 

følge opp deltakerne 
- Skrape sammen ansvarlige for 
erfaringsutvekslingsgrupper 
- Finne et helsepersonell som kan 
være med i panelsamtalene 

Før Diabetesweekend 

Katrine, Mathilde 
og Martin 

- Forberede panelsamtaler 
- Forberede erfaringsutveksling 
- Forberede sosialt 

Før Diabetesweekend 

 

 

B) SELVSTENDIG UNGDOM 

Vedtak:  
Prosjektet utsettes til nytt Ungdiabetes og nytt BFU er på plass.        

Saksopplysninger: 
Ungdiabetes diskuterer felles innstilling med BFU nasjonalt, som også deltar i denne 
saken.  

 

Sak 29/21 DISKUSJONSSAKER 
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C)  UNGDOMSKONFERANSEN 2021 

Vedtak:  
Arrangementet gjennomføres som planlagt.  

Saksopplysninger: 
Ungdiabetes nasjonalt arrangerer hvert år en Ungdomskonferanse med 
generalforsamling. Styret planlegger arrangementet og fordeler ansvaret for 
produksjon av sakspapirene.  

Program 

- Fredag: Bli kjent dag – motivasjonsboost og lek med Kristin.  
- Lørdag:  

o Generalforsamling med opplæring først (1t),  
o Sosialt før middag med oppgaver i lag, om å gjøre flest mulig 

oppgaver. Fotovegg med emojis. 
o Markere VD på kvelden med festmiddag.  

- Søndag: Faglig innslag - Hva kjennetegner et godt styre, hvordan løse 
utfordringer i styret osv. Hvordan komme i gang igjen etter korona?   

Detaljer 

- Vi fortsetter med mobilhotellet og spørsmålslappene.  
- Avstemning gjøres på Forms eller en annen Poll-løsning. Sende link på 

SMS til bare de med stemmerett.  
- Gjester lørdag kveld: Bjørnar, Ny forbundsleder, Nina. 
- Martine er møteleder 

 

Oppsummering 
Hvem Hva Når 
Mari - Invitere Martine til møte 4. 

november 
- Sende det Martin trenger til sin 
oppgave 

Før 4. november 
 
Så snart som mulig 

 - Følge opp innstilling til 
valgkomite 

Før 1. oktober 

Katrine - Lage årsberetning Før 1. oktober 
Martin - Lage presentasjon av regnskap 

og budsjett 
Før Ungdomskonferansen 

Martin og Brian - Være kontaktperson i 
detaljplanlegging 

Før Ungdomskonferansen 

Renate og Brian - Oppdatere veileder Før 1. oktober 
 

 

D) STATUS UNGDIABETES NASJONALT 

Vedtak:  
Evalueringen følges opp med nytt styre.        

Saksopplysninger: 
Styret evaluerer året som har gått.  

 
- Det er veldig stas å endelig få møtes fysisk.  
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- Situasjonen med Sentralstyret har vært krevende, spesielt for Mathilde som 
har jobbet tettest på.  

- De fleste kjenner på at det kan bli for mye i perioder, enten pga. studier, 
jobb eller helse.  

- Vi skulle ønske Ungdiabetes hadde vært mer lystbetont det siste året. Det 
har dessverre føltes mer som et ork for flere. Uforutsigbarheten i 
situasjonen har også gjort det vanskelig å glede over det som er positivt.  

- Det er delte meninger i styret om den digitale samarbeidsformen. Noen 
opplever det som enklere og mer effektivt, mens andre savner veldig den 
fysiske tilstedeværelsen.  

- Det er synd å se at vi mister tillitsvalgte i fylkene nå etter sommeren. Men 
her er det mye vi kan gjøre fremover, og de digitale eventene har antakelig 
bidratt positivt noen steder.  

- Forbedringspotensial 
o Kommunikasjon internt i AU og mellom leder og nestleder 
o Tydeligere oppgavefordeling og innføring i roller for nye 

styremedlemmer 
o Vi må jobbe med å opprettholde god kommunikasjon 

gjennomgående, slik at det blir enklere å samarbeide. Det er litt å 
gå på når det gjelder samarbeidet i styret.   

 

 

 

 

 

 

E) LANDSMØTESAKER 

Vedtak:  
Styret følger opp sakene i henhold til fordelingen.  

Votering: 
Et enstemmig styre støtter Ungdiabetes sitt tilleggsforslag i sak 6Y om stemmerett i 
fylkesstyret.  

Saksopplysninger: 
Styret ser på landsmøtesakene og diskuterer sin innstilling til disse.  

 

Styret gikk gjennom alle sakene, og forberedte sin innstilling der det er relevant. 
Dette følges opp videre på møtet 11. oktober.  

Under Landsmøtet oppretter vi en Facebook-chat, hvor folk kan stille spørsmål. 
Martin vil i tillegg fungere som kontaktperson for fylkene.  

 

Oppsummering 
Hvem Hva Når 
Alle - Gå gjennom strategien med 

Ungdiabetes øyne 
Før 11. oktober 

Viktig å huske på 

1 Vi har fått til veldig mye dette året, tross alt!! Så vi kan være stolte av oss selv.  
2 Vi kan glede oss til fysisk Landsmøte og Ungdomskonferanse. I tillegg har vi snart 

en digital Diabetesweekend med mange påmeldte.  
3 Vi gjør en viktig forskjell for unge med diabetes ��� 
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- Forberede de sakene de skal 
involveres i (Gjøres også på møtet 
11. okt.) 

Mathilde Ta kontakt med Monica Før 11. oktober 

 

F) UNGDIABETES PÅ DIABETESLINJA 

Vedtak:  
Styret ønsker at unge likepersoner fungerer som kontakter for Diabeteslinja i 
fremtiden.        

Saksopplysninger: 
Ungdiabetes er en del av Diabeteslinjens andrelinje, hvor vi innimellom får 
henvendelser. Det er nå behov for å se på rutinene for håndtering av disse. Styret 
diskuterer.  

Oppsummering 
Hvem Hva Når 
Mari Organisere ny løsning i samarbeid 

med Gry 
Før neste styremøte 

 

 

G) DELTAKELSE PÅ UNGE FUNKSJONSHEMMEDES GENERALFORSAMLING 

Vedtak:  
Ungdiabetes deltar ikke på årets generalforsamling i Unge Funksjonshemmede.        

Saksopplysninger: 
Ungdiabetes er medlem av Unge Funksjonshemmede, og har 3 delegater og en 
observatør på deres generalforsamling. Styret planlegger sin representasjon.   

 

Årets generalforsamling krasjer med Diabetesforbundets Landsmøte. Vi ønsker å 
prioritere deltakelse her, og velger derfor å melde avbud til Unge 
Funksjonshemmede.  

 

H) YLD 

Vedtak:  
Deltakelse prioriteres ikke i denne omgang.        

Saksopplysninger: 
Ungdiabetes har muligheter til å nominere to kandidater til YLD. Styret diskuterer.    

 

Slik det er nå har ikke styremedlemmene kapasitet til å delta. Vi har heller ikke 
kapasitet til å følge opp eventuelle kandidater fra fylkene.   
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Dato, sted og hvem som kan delta på neste møte.  
 

Vedtak: 
Neste styremøte avholdes 3.-5. desember 2021.  

Saksopplysninger: 
Dato for neste møte er 3.-5. desember i henhold til årsplan for 2021. I de måneder 
det ikke er satt opp styremøte vil det gjennomføres et fokusmøte, som denne gangen 
ikke er planlagt på forhånd, men vil omhandle Ungdomskonferansen. Det er fast sak 
på styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å planlegge neste styremøte.  

 

Styret gjennomfører følgende fokusmøter før 3. desember:  

- 11. oktober – Landsmøteforberedelser 
- 4. november – Forberedelser til Ungdomskonferansen 

 

 

 

 

 

Eventuelle saker til behandling.  

Saksopplysninger: 
Dersom det er behov for å ta opp saker som ikke er på opprinnelig saksliste 
behandles de under eventuelt, og meldes ved godkjenning av saksliste sak 27/21 a). 

 

Ingen saker til eventuelt. 

 

  

Sak 30/21 NESTE MØTE 

Sak 31/21 EVENTUELT 
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