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A) ORIENTERING FRA SEKRETARIATET 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

I forbindelse med Covid-19 situasjonen er det stort behov for informasjon og 

oppfølging både internt i organisasjonen og ut mot samfunnet. Sekretariatet har det 

praktiske ansvaret for å håndtere situasjonen.  

- Det er stor pågang på Diabeteslinjen, som nå har utvidede åpningstider.  

- Det jobbes også mye med informasjon i alle kanaler.  

- Organisasjonsenheten jobber med å følge opp fylkes- og lokallagenes 

avlyste arrangement i samarbeid med Diabetesforbundets advokat.  

- Det utredes alternativer løsninger til både årsmøter og drift.  

 

B) GOOGLE-KALENDER 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Mathilde har opprettet en kalender på Google, slik at styret kan holde oversikt over 
representasjon og annen aktivitet.  

Alle sender sitt google-brukernavn til Mathilde.   
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A) HVORDAN FØLGE OPP UNGDIABETES I FYLKENE 

Vedtak:  

Ungdiabetes nasjonalt gjennomfører Skype-møter med Ungdiabetes i det fylket de 

skulle deltatt årsmøte.  

Saksopplysninger: 

Alle årsmøter i fylkene er avlyst pga. Covid-19. Ungdiabetes i fylkene hadde planlagt 
å bruke årsmøtene som en arena for konstituering, planlegging og andre prosesser. 
Ungdiabetes nasjonalt ønsker å følge opp disse prosessene på annet vis.  

 

- I denne situasjonen er det spesielt viktig at vi følger opp de tillitsvalgte.  
- Fylkesutvalget sendte ut en mail i forkant av årsmøtene, med ting som 

skulle følges opp. Dette får de nå ikke fulgt opp allikevel.  
- Mari lager et opplegg man kan benytte til Skype-møtene.  

 

B) PLAN FOR SOSIALE MEDIER 

Vedtak:  

Brian, Mathilde og Katrine legger plan for sosiale medier i tiden fremover.        

Saksopplysninger: 

Diabetesforbundet er i en spesiell situasjon på grunn av Covid-19. Ungdiabetes 
ønsker å sørge for sin målgruppe, bla. Gjennom sosiale medier.  

- Vi kan hente inn igjen noen av de som hadde Snappen før jul 
- Skape trygghet for følgerne, og vise at de har et sted å henvende seg. 

Ungdiabetes er her for dem, og Diabetesforbundet har masse kvalitetssikret 
informasjon.  

- Det kan være lurt at man har mer enn en dag hver på Snapchat. Vi har fått 
tilbakemeldinger på at dette gjør det enklere for følgerne å henge med.  

- Det hadde vært fint om vi kunne få inn noen fra linja, med litt informasjon. 
Mari sjekker.  

- Viktig at nasjonalt inntar en trygg rolle på vegne av Ungdiabetes i fylkene 
også.  

- Prøver å promotere likepersontilbudet ekstra og sette folk i kontakt.  

C) LEDERTRENINGSKONFERANSE 

Vedtak:  

Arrangementet avlyses. Styret ser på muligheten for et digitalt alternativ.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes skulle i utgangspunktet arrangere det årlige arrangementet 
«Ledertreningskonferanse for ungdom» 17.-19. april 2020. Dette ble dessverre avlyst 
som følge av Covid-19 situasjonen.  

 

- Mari sjekker ut ny Webinar-løsning. Dette kan benyttes til å samle de 

tillitsvalgte og gjennomføre noe faglig eller sosialt.  
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- Mathilde og Katrine følger opp valgkomiteen, og lager en plan i samarbeid 

med Mari.  

 

 

  

 

 

 

 

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

 

Vedtak: 

Neste styremøte gjennomføres 17. april kl. 17.00 på Teams.  

Saksopplysninger: 

Neste styremøte var planlagt på Teams 1. april, men flyttes til 17. april. Neste fysiske 
møte er planlagt 5.-7. juni 2020, i samarbeid med Sentralstyret og BFU nasjonalt. 
Dette kan bli avlyst/utsatt som følge av Covid-19 situasjonen. Det er fast sak på 
styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å planlegge neste styremøte.  
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