
 

 

  

 

 

REFERAT 
Fra styremøte 8. desember 



  
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 
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A) GODKJENNING AV SAKSLISTEN 

Vedtak: 

Sakslisten godkjennes med de fremkomne saker til eventuelt.  

Saksopplysninger: 

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

 

 

B) GODKJENNING AV REFERATER 

Vedtak: 

Referater fra styremøtet 8. november 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.  

 

Vi holder Teams oppdatert med oppgaver og ansvarsområder. 

Oppfølgingslista vil ligge i Teams som en statisk oversikt over representanter, 

arrangement og frister i Forbundsnytt.

Sak 7/21 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.  

 

• Internt notat med oppsummering av status i fylkene finnes i Teams.  

 

• Utvalget har hatt møte med Mathilde og Mari og vil ta over organiseringen 

av webinarturneen.  

• Det blir møte med fylkene om webinarturneen 13. januar kl. 18.00.  

 

B) ØKONOMIRAPPORTERING 

Mari Johannessen orienterer i saken.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Det orienteres om økonomisk status på hvert styremøte.  

 

C) STATUS SOSIALE MEDIER 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

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

 

• Utvalget hadde møte torsdag 3. desember.  

• Det blir månedlige møter i tillegg til kommunikasjon på e-post og 

messenger.  

• Der er per nå lagt planer frem til og med nyttårsaften for sosiale medier.  

• Utvalget ønsker at kommunikasjonsenheten foreslår datoer for møte med 

Silje. Vi avventer tilbakemelding her.  

• Katrine skal ha opplæring i Canvas med Brian og Renate 16. desember.  

• Det nærmer seg 900 følgere på Snapchat, og vi mangler bare 20 for å nå 

2000 på Instagram.  

Sak  8/21 ORIENTERINGSSAKER 
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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. 

 
Saken behandles som stille sak, da det har vært lite aktivitet siden forrige møte.  

 

E) EVALUERING AV UNGDOMSKONFERANSEN 2020 

Vedtak:  

Evalueringen tas til etterretning.    

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes arrangerte den årlige ungdomskonferansen 25. oktober. Styret 
evaluerer arrangementet. Saken er utsatt fra styremøtet 8. november.  

Generelt 

• Arrangement var veldig bra gjennomført av styret, og alt som ble tatt på 

sparket var veldig bra gjort. Godt forberedt, og god kontroll underveis.  

• Mathilde ville gjerne ha presentert regnskapet på en litt enklere måte.  

• Som deltaker merket man ikke noe til at ting måtte tas på sparket eller at det 

var litt knot. Det hele virket veldig planlagt og proft.  

GoPlenum 

• Vi kunne ha testet GoPlenum litt grundigere på forhånd for å være forberedt 

på avstemninger ol.  

• Det kunne også vært vist litt tydeligere på forhånd hvordan man la inn 

endringsforslag.  

• Men det virket som folk klarte å henge godt med, og alle greide å stemme 

relativt raskt.  

Erfaringsutveksling og panelsamtale 

• Veldig bra økt med Martine og Mathilde, og godt jobbet av programleder 

Katrine. Det var nok akkurat det mange trengte akkurat nå.  

• Man kunne komprimert økten, og planlagt litt mer i detalj for å unngå 

gjentakelser og få inn litt variasjon.  

• Vi kunne ha forberedt spørsmål til panelet på forhånd.  

• Det var også litt kort tid i breakout-rooms, siden vi så gjerne ville få inn mest 

mulig på kort tid.  

• Men alt i alt en interessant og fin erfaringsutveksling.  

Det sosiale 

• Synd ikke folk ble med på det sosiale, men det er forståelig etter et så langt 

arrangement. Kanskje man kunne spørre på forhånd hvem som vil være 

med? 

• Det var en veldig morsom økt.  
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F) WEBINARTURNE 

Vedtak:  

Tas til orientering.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes forbereder en webinarturne i samarbeid med Ungdiabetes i fylkene. 
Styret får en orientering og forbereder egen involvering.    

 

Organisering 

1. FU følger opp at datoer bli satt og fordelt med innhold.  

2. Alle følger opp sine webinarer, der de skal delta og sørger for at de 

tillitsvalgte planlegger innholdet. Mari kan være behjelpelig med å skaffe 

eventuelle foredragsholdere (finansieres av Fylkesstyrene).   

Opplæring 

• Mari tar en opplæring med hele styret på hvordan hoste Zoom-arrangement.  

• Mari oppretter også en Zoom-konto til Ungdiabetes nasjonalt.  

• Mari blir med på første webinar som støtte.  

Innhold 

• Det er ønsket at vi har både erfaringsutveksling eller sosialt og noe faglig.  

• Vi kan invitere Bjørnar, Martine, Sverre, Erlend eller liknende til å stille opp 

som deltakere, og eventuelt gi et lite innlegg.  

• Hele styret stiller opp som teknikere og to og to er med på webinarene så 

langt det er mulig.  

• Dette er veldig bra for å holde motivasjonen oppe rundt om i landet.  

 

• Vi må være flinke til å reklamere for dette.  

 

 

G) THE BODY PROJECT 

Vedtak:  

Tas til orientering.  

Saksopplysninger: 

Katrine er brukerrepresentant i et prosjekt ledet av Line Wisting, som handler om 
jenters forhold til egen kropp. Styret får en orientering.  

 

Dette er et prosjekt for unge kvinner 16-35 år som ønsker å få et sunt forhold til egen 

kropp. Katrine ga en orientering om prosjektets fremdrift og innhold.  
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E) ÅRSPLAN 2021 

 

Vedtak:  

Ungdiabetes gjennomføres neste års aktivitet i henhold til årsplan, med mulighet for 

justering i forhold til koronatiltak og andre utforutsette årsaker.       

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes nasjonalt planlegger aktivitet for året som kommer. Styret setter datoer 
og rammer for de ulike arrangementene og møtene. Det må også planlegges for 
alternative scenarioer avhengig av koronatiltak i organisasjonen. Saken er utsatt fra 
styremøtet 8. november 2020.  

 

I 2021 Vil annet hvert møte være et styremøte med full saksliste. Møtene mellom vil 

være fokusmøter hvor vi kan planlegge arrangement, ha workshops, bidra i arbeidet 

med sosiale medier osv. Mari deltar kun på styremøtene, og det blir ikke sakspapirer 

til fokusmøtene.  

 

Ungdiabetes årsplan 2021 
Styremøte 17. Januar kl. 10.00-15.00 

Fokusmøte 22. Februar kl. 18.00-20.00 

Styremøte 21. Mars kl. 10.00-15.00 

Fokusmøte - Ledertrening 12. April kl. 18.00-20 00 

Ledertreningskonferanse 25. april kl. 13.00-16.00 

Styremøte (Forbereder ev. digitale styremøter 
for høsten) 

23. Mai kl. 10.00-15.00 

Fokusmøte med sommeravslutning 13. Juni kl. 18.00 

Fysisk styremøte (Vi håper) 3.-5. September 

Diabetesweekend type 1 og 2 24.-26. september 

Landsmøte 2021 29.-31. oktober 

Ungdomskonferansen 2021 12.-14. november 

Fysisk styremøte (Vi håper) 3.-5. desember 

 

 

 

Dato, sted og hvem som kan delta på neste møte.  

 

Vedtak: 

Neste styremøte avholdes digitalt 17. januar kl. 10.00-15.00 

Saksopplysninger: 

Dato for neste møte settes under sak 9/21 A – Årsplan 2021. Det er fast sak på 
styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å planlegge neste styremøte.  

Sak 9/21 DISKUSJONSSAKER 

Sak 10/21 NESTE MØTE 
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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 7/21 a). 

 

A) BEHANDLING AV SAKER MELLOM STYREMØTENE 

Vedtak:  
Styret gir AU mandat til å vurdere hver enkelt sak, og iverksette nødvendige tiltak for 
behandling.  

Saksopplysninger: 

Som nasjonalt styre behandler Ungdiabetes saker fortløpende, også utenom 
styremøtene. Styret diskuterer hvordan dette skal gjøres.  

 

• Alle er enige om at et kort digitalt møte er den beste måten å håndtere 
større saker på, men disse bør planlegges litt frem i tid. Ellers er e-post med 
frist for svar en effektiv og grei løsning i de fleste tilfeller.  

• AU vurderer behov for styrets involvering i hver enkelt sak.        

• Alle forsøker å holde seg oppdatert på e-post så ofte de kan, og sier heller 

fra dersom de ikke har mulighet til å gi innspill i saken.  

 

B) DEKNING AV UTGIFTER TIL INTERNETT 

Vedtak:  
Styret ønsker å dekke ekstrautgifter i forbindelse med digitale møter for tillitsvalgte i 
Ungdiabetes nasjonalt og i fylkene.   

Saksopplysninger: 

Digitale møter krever god internettforbindelse, og man må i noen tilfeller benytte 4G 

for å oppnå dette. Styret diskuterer hvorvidt ekstrautgifter til dette skal kompenseres 

der det er behov.  

 

• Mange unge har begrensninger i abonnementene sine, og vi ønsker ikke at 

folk skal få ekstrautgifter i forbindelse med vervet sitt i Ungdiabetes.  

• Ungdiabetes nasjonalt får i utgangspunktet dekket telefon- og 

internettutgifter, men sender reiseregning på det overskytende slik at alle 

utgifter dekkes. 

• Ungdiabetes i fylkene får tilbud om dekning av kostnader ved behov i 

forbindelse med webinarturne.  

• Ungdiabetes har hatt veldig lave kostnader dette året, og ønsker å bidra 

med dette i tillegg til den felles dugnaden som Diabetesforbundet finansierer 

med omprioritering av midler.  

Sak 11/21 EVENTUELT 


