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A) GODKJENNING AV SAKSLISTEN 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

 

Vedtak: 

Godkjent med de fremkomne saker til eventuelt. Enstemmig 

Vedlegg 

Ingen.  

Saksopplysninger: 

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

Saker til eventuelt: 

Evaluering av Samling for unge med type 2 

To personer til roll up gruppe 

B) GODKJENNING AV REFERATER 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 20.-22. januar godkjennes. Enstemmig 

Vedlegg 

Ingen. 

Saksopplysninger: 

Det er fast sak på styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å godkjenne 

referater fra forrige styremøte. 

 

C) ORIENTERING OM OPPFØLGING AV SAKENE 

Vilde Olsson orienterer i saken 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig.  

Vedlegg 

Ingen. 

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. 

 

Alle må bli flinkere til å komme med saker til styremøtene.  

Sak 6/17 FASTE SAKER 
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A) STATUS KOMITEER OG UTVALG 

De som sitter i de forskjellige utvalgene orienterer i saken.  

Saksbehandler: Mari Johannessen 

Vedtak: 

Tas til orientering.  

Vedlegg 

Ingen 

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. 

 

Sentralstyret: 
Status: Hadde telefonmøte 28.02. Gjennomgikk årsberetning og regnskap for 2016. 

Ungdiabetes var godt representert i årsberetningen. De savner et bilde av hele 
ungdiabetes styrestyret. Christer mangler på det bildet de har. 

Nasjonalt barn- og familieutvalg:  
Status: Planlegger sommerleir og samling for de aller minste og 
kontaktfamiliesamling. Ønsker deltakelse fra Ungdiabetes på Samling for de 
aller minste.    

Unge funksjonshemmede:  

Status: Noe aktivitet, styremøte til uka. Bjørn Peter er valgt inn i gruppa som skal 

fordele herreløs arv som har oppstart 08.03.17. 

 

Zambia-prosjektet: 

Status: Ikke noe nytt.  

Faggruppe for diabetespsykologi: 
Status: Ikke noe nytt siden forrige møte. Neste møte er 31.mars. 
 
IDF-young leaders: 
Status: Ikke noe nytt.  
 
Nordisk kontaktperson: 

Status: Nordisk møte er hovedfokus for tiden. Vilde har vært på formøte med 

lederne.  

Politisk gruppe: 

Status: Jobber med prioriteringer for 2017.  

Unge som faller utenfor: 

Status: Søker penger på nytt fra Extra, etter avslag i forrige runde.  

Diabetesskolen: 

Status: Neste skritt er brukergruppesamling på Gardermoen i mai. 

Sak 7/17 ORIENTERINGSSAKER 
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Hvordan bli en bedre pasient:  

Status:  Ingenting å melde.  

Filmprosjekt: 

Status: Første møte i prosjektgruppe var 24.02. Her deltok Kaia og Vilde fra 

Ungdiabetes, Thea og Mari fra Sekretariatet og Erik som er filmprodusent. 

Det var et produktivt og bra møte der vi snakket mye om temaer som kan 

brukes i filmene. Vi ble enige om: å lage en undersøkelse der vi spør 

ungdommen hva de syntes er vanskelig og hva filmer kan inneholde. Først 

skal denne undersøkelsen promoteres på Facebook og andre sosiale 

medier. Om vi ikke får nok svar skal vi ringe rundt til medlemmer (for 

eksempel til deltagere på sommerleiren). Vi i Ungdiabetes nasjonalt må 

være flinke til å promotere undersøkelsen og få Ungdiabetes i fylkene til å 

promotere undersøkelsen. 

Etiske retningslinjer:  

Status: Har hatt første møte. Neste møte er 30. mars.    

B) ORIENTERING FRA REGIONENE 

Regionkontaktene orienterer i saken 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Vedlegg 

Ingen 

Saksopplysninger: 

Orientering fra regionene er fast sak på Ungdiabetes nasjonalt sine styremøter. 
Regionkontaktene kommer med statusoppdateringer fra sine fylker. 

 

 

Nord: Christer og Kaia orienterer i Jeanettes fravær 

Finnmark:   

Nordland: Hatt årsmøte. Hatt styremøte og planlagt kurs. Kan bli samme helg 

  som Diabetesweekend – jobber med saken.  

Troms:  Ikke skjedd så mye.  

Midt: Mathilde orienterer 

Nord-Trøndelag: De skal ha en barne- og ungdomssamling i Namsos til  

  våren, og en ungdomshelg på Rypetoppen til sommeren.  

  Emilie skal på Ungdomskonferansen, og kanskje Silje  

  også. 

Sør-Trøndelag: De skal ha DiaCafé på Starbucks 9.mars. De skal også ha en  

  temakveld om ”Diabetes og graviditet” i mai. Julie tar også  

  henvendelsen vi fikk fra NTNU videre. 

Møre og Romsdal: Ikke noe nytt.  

Vest: Kirsti orienterer 

Sogn og Fjordane: Ikke vært i kontakt.  
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Hordaland:   Her er alt helt fint.   

Rogaland:    Ikke vært i kontakt.     

Sør: Bjørn Peter orienterer 

Agder:   Bra aktivitet 

Telemark: Ikke vært i kontakt 

Vestfold:  Ikke vært i kontakt. Nytt styre nå med 4 stykker. Hurra! Noen av 

  dem vil gjerne delta på ledertrening.  

Buskerud: Ikke vært i kontakt.  

Øst: Christer orienterer 

Østfold:   Ikke vært i kontakt.   

Oslo:   

Akershus:  

Hedmark:  

Oppland: Ingenting å melde.  

 

C) KURS OG KONFERANSER 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Vedlegg 

Ingen. 

Saksopplysninger: 

Oppdatering av kommende arrangementer i regi av Ungdiabetes. Neste arrangement 
er Ledertreningskonferanse (Behandles i egen sak 8/17 B), Nordisk møte (Behandles 
i egen sak 8/17 C) og Diabetesweekend (Behandles i egen sak 8/17 D).  

 

D) ØKONOMIRAPPORTERING 

Mari Johannessen orienterer i saken.  

Saksbehandler: Mari Johannessen 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Vedlegg 

Ingen.  

Saksopplysninger: 

Det orienteres om økonomisk status på hvert styremøte.  

 

Alle har fått rapporten på e-post og sender spørsmål til Mari, hvis det skulle være 

noen.   
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E) STATUS SOSIALE MEDIER 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Vedlegg 

Ingen. 

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har kontoer på Facebook og Instagram.  

 

Skryt av alle som publiserer. Veldig bra. Sekretariatet skryter også.  

Pr 23. februar 2017: 

Antall følgere på instagram: 1029. Antall innlegg: 580 

Antall følgere på facebook: 2326. 

Ingen spesielle henvendelser via Instagram. Styret oppfordres til å poste i henhold til 

fordeling fra forrige møte. 

 

F) ANDRE ORIENTERINGSSAKER 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Vedlegg 

Ingen. 

Saksopplysninger: 

Det er fast sak på styremøtene å informere/planlegge i forbindelse med 
Forbundsnytt, nettsidene og valgkomiteen. 

 
Forbundsnytt 
Status: Følger lista. Mathilde sitt innlegg fra Type 2 – samlinga var veldig fint.  

Nettsidene 
Status: Mari følger med på utviklingen.  

Valgkomiteen: 

Status: Vilde purrer ang. Ledertrening.  
 
Diabetesbladet: 

Status: Ikke noe nytt.  
 

  

 

Sak 8/17 DISKUSJONSSAKER 
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A) ÅRSMØTER 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

 

Vedtak: 

Ungdiabetes deltar på opplegget som planlagt. Enstemmig.  

Vedlegg 

Ingen.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes deltar på årsmøtene sammen med representanter fra sekretariatet. Til 

disse besøkene er det laget et planlagt opplegg.  

 

Alle ser gjennom opplegget og forholder seg til representantene fra sekretariatet og 

sentralstyret for planlegging.   
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B) LEDERTRENINGSKONFERANSE 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

Vedtak: 

Arrangementet gjennomføres som planlagt og hele styret deltar. Enstemmig.  

Vedlegg 

Ingen.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes arrangerer årlig ledertreningskonferanse, som i 2017 avholdes 31.3-2.4.  

Kirsti kommer på ettermiddagen på lørdag.  

Det er få påmeldte så alle må sende ut påminnelse til fylkene.  

 Ungdiabetes nasjonalt får alle detaljer i eget dokument. Oppdatert program: 

 

 

 

 

 

 

 

Tid Fredag  

18:00 Velkommen  

18:15 Bli kjent  

18:45 3 kvarter med Ungdiabetes v/Ungdiabetes nasjonalt 

19:30 Program slutt  

20:30 Middag og sosialt  

Tid Lørdag  

09:00 Rollen som tillitsvalgt og 
representant  

v/ trenings- og organisasjonsrådgiver 
Kristin Øygard 

11:00 Pause m/ mat  

11:30 Workshop om tips og triks for 
tillitsvalgte i Ungdiabetes 

v/Ungdiabetes nasjonalt 

13:00 Lunsj  

14:00 Workshop fortsetter  

15:30 Teambuilding-aktiviteter v/Ungdiabetes nasjonalt 

16:30 Trening (Ta med treningstøy!) v/ Kristin Øygard 

17:30 Program slutt  

19:45 Fotosession  

20:00 Middag   

21:00 Quiz med skje  

Tid Søndag  

09:00 Tillitsvalgtarbeid og diabetes v/ diabetessykepleier og tidligere 
tillitsvalgt i Ungdiabetes Anders 
Ahlquist 

 Trening og diabetes 

10:45 Pause med mat  

11:15 Program fortsetter  

13:00 Lunsj og hjemreise  
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C) NORDISK MØTE 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

 

Vedtak: 

Vilde og Kirsti har ansvar for å sette opp et forslag til program som godkjennes av 

styret. Enstemmig.  

Vedlegg 

Ingen 

Saksopplysninger: 

Norge er vertsland for årets nordiske møte, og Ungdiabetes nasjonalt skal delta. 

Styret gir innspill og tilbakemeldinger på tema og opplegg.   

 

• Vilde har vært på formøte med alle lederne i landene.  

• Norge er lengst fremme i forholdet mellom moder- og 

ungdomsorganisasjon. Så vi må vinkle programmet slik at det passer for 

alle landene.  

• Kirsti og Vilde og evt. noen flere tar et arbeidsmøte og setter opp forslag til 

program.  

• Tar det opp med styret på e-post når forslaget er klart.  

D) DIABETESWEEKEND 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

 

Vedtak: 

Arrangementet gjennomføres som planlagt. Enstemmig.  

Vedlegg 

Ingen.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes er i gang med planlegging av årets Diabetesweekend som avholdes 

15.–17. september.   

 

• Kaia og Vilde har skrevet søknad til LNU-ordningen Herreløs arv.  

• Alle bidrar til å finne foredragsholdere.  

Vi prøver først Nils Kristian fra Sykepleie pluss og Marcus Wegge, som har 

vært på surfereise på Bjørnøya.    

• Mari sender ut forslaget til overnattingssted, og booker hvis alle er enige  
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Dato, sted og hvem som kan delta på neste møte.  

Saksbehandler: Mari Johannessen 

Vedtak: 

Dato 7.–8. juni for neste møte opprettholdes. Enstemmig.  

Vedlegg 

Ingen 

Saksopplysninger: 

Neste møte avholdes 7.–8. juni 2017, i forbindelse med nordisk møte i Tromsø. Det 
er fast sak på styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å planlegge neste styremøte.  

 

  

Sak 9/17 NESTE MØTE 
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Eventuelle saker til behandling.  

Vedlegg 

Ingen 

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 6/17 A.  

 

A) TO PERSONER TIL ROLL-UPGRUPPE 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

 

Vedtak: 

Mathilde og Kaia deltar i gruppen. Enstemmig.  

Vedlegg 

Ingen.  

Saksopplysninger: 

Markedsgruppa har etterspurt to personer som kan delta i utforming av nye roll-ups til 

Ungdiabetes.  

 

B) EVALUERING AV SAMLING FOR UNGE MED TYPE 2 

Saksbehandler: Mari Johannessen 

 

Vedtak: 

Tas til orientering.  

Vedlegg 

Ingen.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes arrangerte i januar en samling for unge med diabetes type 2. 

Evalueringsrapporten skal gjennomgås og styret har også sin egen evaluering.  

 

Tilbakemeldingene er stort sett gode. Vi ser ting vi kan gjøre annerledes neste år, 

men er stort sett fornøyde med gjennomføringen.  

Hvordan kostholdsteori fremlegges er viktig for denne gruppen. Vi har det i bakhodet 

til neste år.  

Matlagingskurset slo an, men det har forbedringspotensial. Vanskelig å få det til å 

passe for alle.  

Sak 10/17 EVENTUELT 


