REFERAT
Fra styremøte 20. september

INNHOLD

30/20 FASTE SAKER
A) Godkjenning av sakslisten
B) Godkjenning av referater
C) Orientering om oppfølging av sakene

4
4
4
4

31/20 ORIENTERINGSSAKER
2
A) Status komiteer og utvalg
Feil! Bokmerke er ikke definert.
B) Status fylkesutvalget
3
C) Status sosiale medier
3
D) Status Ungdiabetes nasjonalt
3
E) Evaluering av Digital Diabetesweekend
4
32/20 DISKUSJONSSAKER
A) Ungdomskonferansen 2020
B) Webinarturne
C) Digital samling for unge med type 2

5
5
6
6

33/20 NESTE MØTE

6

34/20 EVENTUELT
C) Oppnevning av representanter
D) Webinar for ungdom

7
7
7

MØTEKULTUR I UNGDIABETES
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

Sak 30/20

FASTE SAKER

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.
Til eventuelt:
-

Oppnevning av representanter
Webinar for ungdom

B) GODKJENNING AV REFERATER

Vedtak:
Referat fra styremøte 23. august godkjennes.
Saksopplysninger:
Det er fast sak på styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å godkjenne referater fra
forrige styremøte.
I saksinnstillingen ble det fremmet forslag om godkjenning av referat fra styremøte 7.
juni. Dette referatet ble godkjent på styremøtet 23. august, og man vedtar derfor i
stedet å godkjenne referat fra møtet 23. august.

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. Oversikt over oppgaver er tilgjengelig i Teams. Løpende oppgaver og oversikt
over arrangementer, utvalg og frister til forbundsnytt finnes fortsatt i
oppfølgingslisten.
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ORIENTERINGSSAKER

A) STATUS KOMITEER OG UTVALG
De som sitter i de forskjellige utvalgene orienterer i saken.
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.
Styret tar ikke en fullstendig gjennomgang på dette møtet, men representantene
informerer der det er noe nytt.

Faste utvalg
Sentralstyret: Mathilde og Katrine deltok på møte 11.-13. sept. Saker som ble
behandlet var Status og evaluering av Sentralstyret, arbeidsfordeling og -metoder,
budsjett, utvalg til Landsmøtesakene og ny leder av BFU.
Politisk gruppe: Brian har deltatt på et artig og interessant møte. De jobber for tiden
med ulike høringer, verdens diabetesdag, utspill fra sykepleierforbundet. Det er
fremmet ønske om å få til diabetesgalla i Norge, slik som i Sverige. Sverige skal lage
dokumentar-serie om forskning på diabetes og korona, hvor Norge bidrar med caser.
Diabetesforum: Mathilde var vikar på siste møte. Den viktigste nyheten herfra et at
forum i mars-april 2021 blir digitalt.
Barn og familieutvalget: Gry Brun Blåbærvik er nå ny leder av det nasjonale
utvalget.
Midlertidige utvalg
Selvstendig ungdom: Arbeidsgruppa hadde møte 9. september. Mari la fram
forslag til tiltak, gruppa ga sine innspill. Det blir tiltak i sosiale medier, en kurspakke
og kanskje podcast og film.
Arbeidsgruppe for unge med type 2: Gruppa hadde møte 16. september, hvor de
snakket om hvordan nå ut til målgruppa med tanke på arrangementet, sosiale medier
og hvordan vi kan vinkle innhold. Gruppa kom med sine innspill. Darsi var en stor
inspirasjon.
Overgang mellom barn og voksen-avdeling: Dokumentet er nå nesten ferdigstilt,
og de jobber med å finne en god tittel. Det skal vinkles slik at det kan brukes på alle
sykehus.

Brukerrepresentasjon: Katrine er med i to prosjekter. Det ene er med Line Wisting
ved RASP, hvor Martine Lyslid også er med. Det heter Body project – og Starter opp
nå i høst, for første gang som en pilot på personer med diabetes. Det andre
prosjektet er nettopp søkt til DAM, og handler om barn og ungdom, og blant annet
forskning på det å ta i bruk time in range i stedet for HbA1c.
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B) STATUS FYLKESUTVALGET

Vedtak:
Tas til orientering.
Saksopplysninger:
Fylkesutvalget følger jevnlig opp Ungdiabetes i fylkene. Utvalget oppdaterer styret på
aktivitet siden forrige styremøte.

•
•

•
•
•

Utvalget hadde møte på fredag hvor Mathilde og Mari var med.
Slik situasjonen er nå bistår vi fylkene der det er mest behov til enhver tid.
Det er mye å ta tak i, men det er nødvendig å gjøre en hard prioritering på
nåværende tidspunkt.
Møtet med ledere og nestledere er en mulighet til å spørre hvordan folk vil
ha kommunikasjonen med nasjonalt.
Det jobbes med å finne en balanse i kommunikasjonen, ikke for mye og ikke
for lite.
Det var kanskje litt uflaks at vi reduserte utvalget med en person akkurat i
år.

C) STATUS SOSIALE MEDIER

Vedtak:
Tas til orientering.
Saksopplysninger:
Ungdiabetes har kontoer på Facebook, Instagram og Snap. Some-utvalget gir styret
en oppdatering. Some-utvalget oppdaterer styret på aktiviteten siden forrige
styremøte.

•
•
•
•
•

Utvalget hadde møte på mandag 14. september hvor Katrine og Renate var
med. Snakket bla. Om malene som Katrine og Renate lagde i sommer.
Utvalget hadde et møte på tirsdag 15. september hvor de planla aktiviteten
fremover.
Utvalget har fått mange gode innspill fra Renate.
Innspill: Hva med en dag i uka med spørsmål og svar fra nasjonalt.
Snapchat: Vi fortsetter litt sånn som det har vært. Emilie har lagt ut
spørsmål om å få folk til å ha kontoen.

D) STATUS UNGDIABETES NASJONALT

Vedtak:
Tas til orientering.
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Saksopplysninger:
Dette har vært et spesielt år for Ungdiabetes, og det nasjonale styret har merket
konsekvensene av dette. På forrige styremøte gjorde vi en grundig gjennomgang av
status i styret. På dette møtet følger vi opp det vi snakket om og snakker om tiltak.

Mathilde og Katrine følger opp tiltak i samarbeid med Mari.

E) EVALUERING AV DIGITAL DIABETESWEEKEND

Vedtak:
Tas til orientering
Saksopplysninger:
Ungdiabetes gjennomførte digital Diabetesweekend, 6. september 2020. Styret
evaluerer arrangementet.

-

Veldig bra jobba av de som var til stede fra Ungdiabetes!
Vi må ikke undervurdere behovet for detaljplanlegging
Det ble kanskje litt mye generell psykologi med Ane? Vi skulle gjerne hatt
det litt mer spesifikt.
Vi gjennomførte søndagsrådet nesten uten fabrikkerte spørsmål, og det er
en sjeldenhet.
Fungerte veldig bra med breakout-rooms
Folk ville gjerne ha dette arrangementet hver måned nesten, fordi det var så
veldig bra.
Fikk innspill til senere webinarer vi kan arrangere.
Det var flere der som ikke hadde vært med på noe før, og det var gøy.
Folk ble igjen etterpå for å være sosiale og det var veldig fint.
Til neste gang kan sette en tidsavgrensning ved avslutningen, slik at vi ikke
må avslutte med at vi har annet å drive med.
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DISKUSJONSSAKER

A) UNGDOMSKONFERANSEN 2020

Vedtak:
Arrangementet gjennomføres som planlagt.
Saksopplysninger:
Årets ungdomskonferanse gjennomføres digitalt 25. oktober. Ungdiabetes planlegger
arrangementet og setter opp innstilling til valgkomite.

Styret satte opp innstilling til valgkomite og to stemmeberettigede til å signere
protokollen. Mathilde kontakter kandidatene i løpet av de nærmeste dagene.

Program:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

«Innledende småprat» byttes ut med slide-show
Mari tar teknisk gjennomgang
Velkommen og introduksjon av nasjonalt: Mathilde
Erfaringsutveksling: Mathilde og Martine tar en felles innledning hvor Mathilde
summerer opp fra nasjonalt. Deretter panel-form hvor folk kan stille spørsmål
osv.
Innslag fra fylkene: Katrine koordinerer og fungere som ordstyrer
(Chatansvarlig). Vi kan spørre på ledermøtet om noen ønsker å ha innslag.
Pausetrim: Mari
Generalforsamling:
o Mathilde starter opp og leder frem til møteleder tar over
o Martine er møteleder (og blir med på møtet på forhånd)
o Martine tar sakene frem til årsberetningen
o Årsberetning: Katrine og Emilie
o Regnskap: Mathilde
o Innkomne saker - ingen
o Veileder: Brian og Renate
o Budsjettpremisser: Mathilde
o Valg ledes av Martine
o Avslutning: Mathilde/Ny leder avslutter slik det pleier å være.
Sosialt: Quiz i breakout-rooms. Hvem som tar ansvaret bestemmes på chat el.
mail.
Tidsbegrensning for frivillig sosialt etterpå: 17.30.
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B) WEBINARTURNE

Vedtak:
Møte med ledere og nestledere 4. oktober legger føringer for videre arbeid med
turneen.
Saksopplysninger:
Styret ønsker å arrangere en webinar-turne hvor fylkene har ansvar for innholdet på
rundgang. Mathilde og Emilie oppdaterer styret på status.

•
•
•

Møte med ledere og nestledere blir 4. oktober kl. 18.00. Camilla, Mathilde
og Emilie deltar. De som ellers ønsker det fra styret kan gjerne være med.
Mathilde leder møtet, Camilla tar en del om hvordan det står til i fylkene. Og
hvordan de vil ha kommunikasjon og hva de forventer av fylkesutvalget.
Det ser ut til å være god stemning for turneen blant de tillitsvalgte.

C) DIGITAL SAMLING FOR UNGE MED TYPE 2

Vedtak:
Samlingen gjennomføres som planlagt, med Inger-Elisabeth og Emilie som
ansvarlige fra Ungdiabetes nasjonalt.
Saksopplysninger:
Ungdiabetes arrangerer digital samling for unge med type 2, 27. september 2020.
Styrer tar en rask status på forberedelsene.

Det er 12 påmeldte, og man må regne med frafall. Men det er viktig å gjennomføre,
for å vise at det er mulig og for ikke å skuffe de påmeldte.

Sak 33/20

NESTE MØTE

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

Forslag til vedtak:
Neste møte gjennomføres på Teams 18. oktober.
Saksopplysninger:
Årets styremøter skal alle gjennomføres digitalt, og planlegges derfor fortløpende.
Det er fast sak på styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å planlegge neste
styremøte.
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EVENTUELT

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 30/20 a).

C) OPPNEVNING AV REPRESENTANTER

Vedtak:
Mathilde koordinerer deltakelsen når alle har kommet med sine ønsker.
Saksopplysninger:
Ungdiabetes er ønsket i ulike utvalg og prosjekter. Styret fordeler rollene mellom seg.
Sentralstyret ønsker representanter til: Vedtektsutvalget og organisasjonsutvalget. I
tillegg er Katrine valgt inn i Strategiutvalget. Disse utvalget skal jobbe med saker til
landsmøtet 2021.
Prosjektet «Digitalisering av likepersontilbudet» ønsker en ung representant til
prosjektgruppa.

D) WEBINAR FOR UNGDOM

Vedtak:
Ungdiabetes deltakelse avhenger av tema for webinaret.
Saksopplysninger:
Diabetesforbundet har fått prosjektmidler til å utvikle webinarer med informasjon om
korona. Et av disse webinarene skal være rettet mot ungdom, og skal handle om
«hvorfor vi må følge reglene». Ungdiabetes er ønsket som bidragsytere på
webinaret.

-

Ungdiabetes synes ikke dette er et godt tema for et webinar for ungdom.
Det kommer for sent, og vi tror nok at folk har funnet ut av det nå.
Brian og Mathilde stiller opp dersom dette webinaret blir gjennomført.
Mathilde holder kontakten med Gry ang. tema og deltakelse.

