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Sak 2/22  Faste saker 
 

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 konstituering 13.11 godkjennes 

 

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

 

 Vi godkjenner referat fra september på neste møte.  

 

 

C) Orientering om oppfølging av sakene 
 

Vedtak 
Styret tar saken til orientering 

 

Saksopplysninger 
Det er fast sak å orientere om oppfølging av sakene på Ungdiabetes nasjonalt sine 
møter. Mari Johannessen fordeler oppgaver i Teams til styret, som følger opp sine 
ansvarsområder.  
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Sak 3/22  Orienteringssaker 
 

A) Orientering fra fylkene 
 

Vedtak 
Tas til orientering 

 

Saksopplysninger 
Orientering fra fylkene er fast sak på Ungdiabetes nasjonalt sine styremøter. 
Fylkeskontaktene orienterer styret om status og aktivitet siden sist.  

 

Troms og Finnmark Vi fortsetter å jobbe med å få opp nytt 
styre her. 

Nordland Det går fint med styret her.  
Trøndelag Styret har trukket seg. Ungdiabetes bistår 

i oppstarten av nytt styre.  
Møre og Romsdal Det går fint med styret her. Planlegger 

digitalt valg.  
Vestland Her har de et nyvalgt og godt styre.  
Rogaland Det går fint med styret her. Planlegger 

digitalt valg.  
Agder Kun en i styret. Ungdiabetes nasjonalt 

planlegger å bistå med rekruttering til 
styret.   

Vestfold og Telemark Har gjort et uformelt lederbytte. 
Ungdiabetes nasjonalt bistår med 
rekruttering til styret, og nytt digitalt 
valg.   

Viken Planlegger digitalt valg. Ellers ikke noe 
nytt.  

Oslo Står foran en utskiftning i styret, og vil 
gjerne forsøke å rekruttere nye 
styremedlemmer. Planlegger digitalt valg.  

Innlandet Går fint med styret her.  
 

Vi kan bruke SOME systematisk for å få tak i nye styremedlemmer.  

Alle er slått i bakken nok en gang av høye smittetall. Vi trenger å få motivasjonen 
opp igjen, og Ungdiabetes nasjonalt ønsker bidra til dette.  

 

B) Orientering fra sosiale medier 
 

Vedtak 
Tas til orientering 
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Saksopplysninger 
Ungdiabetes har kontoer på Facebook, Instagram og Snapchat. Sosiale medier-utvalget 
orienterer styret om status og aktivitet siden sist.  

Styret gjennomfører en workshop med fokus på sosiale medier. Katrine leder an.  
 

• Utvalget har tatt velfortjent ferie fra some etter Ungdomskonferansen. Men de 
har gjort en veldig god jobb i høst. 

• Bildet som tas i morgen er julehilsen til tillitsvalgte, Sentralstyret og some.  

• Alle bidrar med ideer i excel-dokumentet, også prøver vi å ta det opp på hvert 
styremøte.  

• Workshopen utgår i dette møtet. Katrine fasiliterer en workshop for det nye 
utvalget, når man har tid til det.  

 

 

C) Økonomirapportering 
 

Vedtak 
Tas til orientering 
 

Saksopplysninger 
Økonomirapportering er fast sak på Ungdiabetes nasjonalt sine styremøter. Rådgiver i 
sekretariatet orienterer styret om økonomisk status.  

 

 

D) Forventningsavklaring nytt styre 
 

Vedtak 
Tas til orientering 

 

Saksopplysninger 
Det nye styret gjøren forventningsavklaring, og blir enige om samarbeidsformen for det 
neste året.  

Styret gjennomførte en god forventningsavklaring for samarbeidet det neste året. Mari 
sender ut en oppsummering.  

Underveis kom det frem at styret trenger en gjennomgang av veileder og retningslinjer. 
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Sak 4/22  Diskusjonssaker 
 

A) Representasjon i styrer og utvalg 
 

Vedtak 
Ungdiabetes representerer i styrer og utvalg i henhold til fordelingen.    

 

Saksopplysninger 
Ungdiabetes nasjonalt er representert i en rekke komiteer og utvalg i, og på vegne av 
Diabetesforbundet. Styret fordeler representasjonen seg imellom. Herunder fordeles 
også ansvaret for fylkesoppfølging og sosiale medier. Informasjon om de ulike styrene 
og utvalgene gis på møtet.  

 
Fast representasjon 
Sentralstyret 
Representant:  Katrine 
Vara:   Martin 
 Status 

Nasjonalt Barn- og familieutvalg 
Representant:  Lotte  
Vara:   Bjørn Kevin 
 Status 

Faggruppe for diabetespsykologi 
Representant:  Renate  
Vara:   Brian 
Status 

Politisk gruppe 
Representant:  Martin 
Vara:   Brian 
Status 

Nasjonalt diabetesforum 
Representant:  Brian 
Vara:   Renate 
Status 

Teknologisk ekspertgruppe 
Representant: Brian 
Vara:   Bjørn Kevin 
Status 
 
IDF Young leaders 
Kontaktperson:   Katrine  
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Vara:    Bjørn Kevin 
Status 

Nordisk kontaktperson 
Kontaktperson:  Inger Elisabeth og Katrine 
Status 

Unge Funksjonshemmede 
Kontaktperson:  Renate  
Vara:    Inger Elisabeth 
Status 

 

Midlertidig representasjon 
Rådgivende utvalg for Frivillighetsprosjektet 
Representant: Bjørn Kevin 
Vara:   Lotte 
Status 

Overgangsprosjekt i regi av helsedirektoratet 
Representant: Inger Elisabeth  
Status 

Selvstendig ungdom 
Styrer bestemmer form ut fra videre planer for arbeidet i prosjektet.  

 

 

Fylkesutvalg:  Leder: Martin. Medlemmer: Inger Elisabeth og Renate  

Sosiale medier: Leder: Brian. Medlemmer: Lotte og Bjørn Kevin. Renate bistår.  

 

Katrine lager mal for referat fra utvalgene. Alle kan notere litt fra møtet, som legges i 
Teams. Lage egen kanal for representasjon, hvor vi legger referater i mapper per utvalg.  

Mari sender informasjon til alle koordinatorene for utvalg, om hvem som skal delta fra 
Ungdiabetes.  

 

 

B) Samling for unge med type 2 
 

Vedtak 
I 2022 er det ønskelig å gjennomføre en undersøkelse blant målgruppen, i tillegg til to 
digitale tilbud.   

 
Saksopplysninger 
Vi har de siste årene hatt liten oppslutning om samling for unge med type 2. Dette 
gjelder også felles digital Diabetesweekend i 2021. Styrer vurderer hvordan man best 
kan følge opp denne målgruppen fremover.  
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 Styret diskuterte i grupper, og kom frem til følgende konklusjon: 

- Vi bør gjennomføre en ny undersøkelse blant målgruppen 
o Vi vil finne ut hva de ønsker, og hvilke temaer de er interesserte i 
o Skal vi ha telefon- eller nettundersøkelse?  
o Mari finner ut hvilke muligheter vi har med tanke på ressurser. Hvis det blir 

for ressurskrevende må vi utsette det.  
- En samling vil kreve mer av oss, enn flere korte webinarer. Så vi kan forsøke å tilby 

to webinarer i løpet av 2022. Erfaringsutveksling er viktig for mange, så det bør 
være en del av opplegget.  

- Vi vil gjerne involvere Tharsicah i dette 

Kontaktpersoner: Katrine og Inger Elisabeth 
 

 

C) Ledertreningskonferansen 2022 
 

Vedtak 
Styrets innspill tas med i planleggingen av arrangementet.  

 

Saksopplysninger 
Ledertreningskonferansen avholdes sammen med Lederforum, 22.-24. april 2022. 
Styret setter rammer for innholdet. Kristin Øygard deltar i saken.   

 Kristin uteble fra saken.  

  
Forslag til innhold 

 
- Workshop om samarbeid mellom nasjonalt og fylkene 
- Viktigheten av digitale valg og stemmerett i årsmøtene 
- Sosiale medier – retningslinjer, ideer og innspill.  
- Hvordan samarbeide med fylkesstyret? Felles økt om retningslinjer 
- Hvordan gjennomføre arrangementer – det praktiske rundt planlegging og 

gjennomføring 
- Workshop om styrearbeid – hvordan kan vi organisere oss for å få til mest mulig? 

Litt om styrets struktur, ansvar og kommunikasjon  
- Ha noen litt artige som holder et foredrag om noe. Helst en morsom person. 

Eventuelt en motivasjonsboost alla Gisle – eller begge deler? 
- Lage film til generalforsamlingen 
- Det er viktig å rose styrene, kanskje vi skal gi dem en belønning/påskjønnelse? 
- Erfaringsutveksling på aktivitet i fylkene – hva har fungert og hva har ikke 

fungert? 
- Trening med Kristin 

 
To kontaktpersoner: Brian og Bjørn Kevin 

Konklusjon: Mari tar med seg hele lista til Kristin, som setter opp forslag til program og 
holder kontakt med kontaktpersonene. 
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D) Årsplan og fokus 2022 
 

Vedtak 
Styret gjennomfører møter og arrangement i henhold til årsplan. Innhold og øvrig 
aktivitet følger de oppsatte fokusområdene.   

 

Saksopplysninger 
Styret setter datoer for møter og arrangement i 2022, og setter rammer for aktivitet i 
henhold til kapasitet. Videre enes styret om fokusområder og prioriteringer for 
Ungdiabetes sitt arbeid i året som kommer.  

 

Ledertrening 22.-24. april 

Diabetesweekend  23.-25. september 

Type 2-webinarer Dato settes i forbindelse med 
planlegging 

Ungdomskonferansen 21-23 oktober 

Styremøte 1 4.-6. februar 

Styremøte 2 – med Sentralstyret  17.-19. juni 

Styremøte 3  9.-11. september 

Styremøte 4  11.-13. november 

Fokusmøte Ledertrening  7. april kl. 18.00 

Fokusmøte Ungdomskonferansen  10. oktober kl. 18.00 

Øvrige fokusmøter avtales fortløpende 

 

Fokusområder 2022: 

• Selvstendig ungdom – Jobbe videre med prosjektet i samarbeid med BFU 
• Synliggjøre likepersonene - gjennom some og webinar 
• Sosiale medier - Opprettholde tydelig tilstedeværelse 
• Fylkene – Jobbe med å bistå de som trenger det, og få opp aktivitet der det 

mangler 
• Ta videre Mathilde sitt prosjekt og lage et produkt av det 

For å kunne jobbe mest mulig effektivt, vil vi sørge for å omstrukturere styremøtene, 
slik at de fungerer til det formålet vi trenger det til.  
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E) Sommerleir 2022 
 

Vedtak 
Kontaktpersonene følger opp i samarbeid med Mari. Beslutning vedr. plasser på 
Diabetesweekend gjøres på neste styremøte.   

 

Saksopplysninger 
Guro Waagene forbereder sommerleir i 2022, og ønsker Ungdiabetes sine innspill på 
rammene for arrangementene. Det planlegges for gjennomføring av to sommerleirer i 
regi av det nasjonale leddet i Diabetesforbundet i 2022. Sist det ble avviklet fysisk 
sommerleir avholdt vi én leir i slutten av juni og én i starten av august. Nå ser på å 
legge begge sommerleirene i starten av sommerferien (uke 26 og uke 27) og ønsker 
deres innspill. Det er av praktiske hensyn med tanke på bemanning og oppfølging av 
deltakere i forkant av leir at vi ønsker å gjøre denne endringen. 

 

- Ungdiabetes støtter forslag til tidspunkt, og organisering av leirene.  
- De som er over 18 må veldig gjerne oppfordres til å melde seg på 

Diabetesweekend, men det er for tidlig å si om vi har mulighet til å garantere dem 
plass. Vi kan nok uansett ikke garantere en plass til pårørende i tillegg.  

- Mari ser på Ungdiabetes sitt budsjett, og vurderer om vi har mulighet til å 
omdisponere midler til sommerleir. Vi bør absolutt se på mulighetene til å bidra til 
noe så viktig! 

Kontaktpersoner: Brian og Renate 

 

 

Sak 5/22  Neste møte 
 

 
 Dato, sted og hvem som deltar på neste møte.  

 

Vedtak 
Neste styremøte gjennomføres 4.-6. februar.  

 

Saksopplysninger 
Dato for neste møte er 4.-6. februar, i henhold til årsplan for 2022. Det er fast sak på 
styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å planlegge neste styremøte.  
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Sak 6/22  Eventuelt 
 

 

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 2/22 a).  

 

 Det er ingen saker til eventuelt. 
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