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A) GODKJENNING AV SAKSLISTEN 

 

Vedtak: 

Godkjent med de fremkomne saker til eventuelt. 

 

Saksopplysninger: 

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

møtet.  

 

Eventuelt:  

- Design på handlenett 

- Forespørsel om foredrag på fagseminar for apotekerne under 

Diabetesforum 2019.  

- Hettejakker 

- Konferansemapper 

- Forespørsel om deltakelse Finnmark 

 

B) GODKJENNING AV REFERATER 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 2.-4. februar 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.  

Sak 11/18 FASTE SAKER 



 

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. 

Mathilde følger opp nordisk kompendium, som må legges inn før nordisk 

møte.  
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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. 

 

 
Faste utvalg 

Sentralstyret: 
Status: Har møte 1.-3 juni. Hovedfokus her er på landsmøtesaker.  

Nasjonalt barn- og familieutvalg:  
Status: Øyvind har trukket seg som leder av nasjonalt BFU. Beate Banne 
har tatt over midlertidig.  

Unge funksjonshemmede:  
Status: Ønsker nye folk inn i styret. Vi har noen aktuelle navn på blokka, 
som oppfordres til å melde seg.   
 
Zambia-prosjektet: 
Status: Anette og Cecilie i sekretariatet har vært der på besøk. 
Diabetesforbundet bidrar med organisatorisk rådgivning. Prosjektets fremtid 
avgjøres på landsmøtet.   

Faggruppe for diabetespsykologi: 
Status: Det nye Diabetes vil inneholde en spalte om psykisk helse. Det vil 
komme en ny brosjyre til fastleger som er ganske lik den gamle, men litt 
oppdatert.  
 
IDF-young leaders: 
Status: Ingen deltar på leir i år. Fristen kom for brått på. Neste gang er vi 
mer frempå. Bruke Ungdomskonferansen som arena for rekruttering og 
markedsføring.   
 
Nordisk kontaktperson: 

Status: Bjørn Peter og Katrine reiser snart på Nordisk møte på Færøyene, 

hvor de bla. Får møte helseministeren.  

Politisk gruppe: 

Status: Kun to møter i året med tillitsvalgte. Freestyle libre er siden sist blitt 

besluttet innført på refusjon for barn under 18 år.   

Sak 11/18 ORIENTERINGSSAKER 
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Midlertidige utvalg 

Unge som faller utenfor: 

Status: Det vil arrangeres to samlinger i høst, 21.-23. sept. og 28.-30. sept. 

Bjørn Peter deltar på møte på mandag. Det ønskes representanter fra 

Ungdiabetes til stede under begge samlingene. Disse forespørres direkte av 

Anette.  

Diabetesskolen: 

Status: Katrine var på sitt første møte i februar. Det blir stor lansering av 

prosjektet på landsmøtet. Ungdiabetes sitt første arrangement under 

Diabetesskolen er Ungdomskonferansen.  

Hvordan bli en bedre pasient: 

Status: Ingenting å melde.  

Podcast om psykisk helse 

Status: Dette prosjektet er avsluttet og podcast er lansert. Vi avslutter 

oppfølgingen fra og med neste styremøte.   

Strategiutvalget 

Status: Strategiforslaget som skal presenteres på landsmøtet begynner å bli 

ferdig nå. Ungdiabetes ble utelatt fra høringsrunden, så vi sender inn 

forsinkede innspill hvis vi har noen.  

Organisasjonsutvalget 

Status: Har hatt tre møter. Leverer sitt forslag til sentralstyret som vil 

presentere sin innstilling på landsmøtet. Hovedfokus her er hva vi skal gjøre 

når fylkene slåes sammen.   

Vedtektskomiteen 

Status: Her er det ikke så mye som er aktuelt for Ungdiabetes.  

Inspirasjonsfilmer for ungdom 

Status: Filmene er snart ferdige. Lanseres utover høsten.  
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B) ORIENTERING FRA REGIONENE 

 

Regionkontaktene orienterer i saken 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

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

 

Region sør  
Agder Arrangerer aktivitetsdag 2. juni med klatrepark og Go’cart. 
Telemark Arrangerer tur til Høyt og lavt på sensommeren, og flere 

arrangementer etter hvert. Det vil skje endringer i styret i 
løpet av høsten.  
 

Vestfold Deltar på fylkets arrangement i høst.  
Buskerud Her kan det være en potensiell ny tillitsvalgt. Vi følger opp.  
  
Region vest  
Hordaland Det nye styret var på ledertreninga, og sender en 

representant til landsmøtet.  
Rogaland Har gjennomført arrangement om psykisk 

helse, alkohol og diabetes. Jobber med å få på plass nytt 
styre, da alle skal ut og studere.  

Sogn og 
Fjordane 

Hadde en deltaker på ledertrening, som også deltar på 
landsmøtet. Vi følger opp.  

  
Region øst  
Østfold Ingenting å melde. 
Oslo Arrangerer halvårskonferanse. Har også tur til klatrepark 

med BFU.  
 

Akershus Ingen aktivitet her 
Hedmark Har fått ny leder og setter fokus på rekruttering fremover.  
Oppland Har fått ny leder og setter fokus på rekruttering fremover.  
  
Region midt  
Trøndelag Nord og sør er nå slått sammen. Planlegger Rypetoppen 

nå, vinsmaking og foredrag om psykisk helse. Har fått to 
nye styremedlemmer som deltok på ledertrening.  

Møre og 
Romsdal 

Her kan vi muligens potensielle nye tillitsvalgte. Vi følger 
opp.  

  
Region nord  
Finnmark Ingen aktivitet her 
Nordland Har fått tildelt 120 000 fra Herreløs arv. Hurra! 
Troms Katrine Karlsen er ny leder. Skal prøve å få til 

arrangement. 
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- Ungdiabetes ser behovet for en informasjonsmail til nye tillitsvalgte. 

Mari lager et forslag.  

- Regionutvalget har fått i gang gode rutiner for sin oppfølging av 

fylkene.  

 

C) KURS OG KONFERANSER 

Leder Bjørn Peter Sandmo orienterer i saken 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Oppdatering av kommende arrangementer i regi av Ungdiabetes. Neste 
arrangement er Diabetesweekend (Behandles i egen sak nr. 13/18 b) og 
Ungdomskonferanse.  

Ungdomskonferansen:  

- Påmeldingen åpner i august 

- Arrangementet er i år kun lørdag til søndag 

- Vi starter med lunsj og fortsetter med generalforsamling lørdag 

- Søndag blir det faglig påfyll 

 

D) ØKONOMIRAPPORTERING 

Mari Johannessen orienterer i saken.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Det orienteres om økonomisk status på hvert styremøte.  

 

E) STATUS SOSIALE MEDIER 

 

Kaia Johansen og Katrine Karlsen orienterer i saken.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har kontoer på Facebook, Instagram og Snap.  
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Workshop i sekretariatet er gjennomført og styret fikk en oppsummering.  

 

F) ANDRE ORIENTERINGSSAKER 

 

Leder Bjørn Peter Sandmo orienterer i saken.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Det er fast sak på styremøtene å informere/planlegge i forbindelse med 
Forbundsnytt, nettsidene og valgkomiteen. 
 
Forbundsnytt 
Status: Det kommer sak fra ledertrening.   

Nettsidene 
Status: Egen kalender for Ungdiabetes er nå på plass. For å få et 
arrangement inn her legger man det inn i kalenderen på vanlig måte, men 
krysser av for at det er et arrangement for ungdom. Vi oppfordrer fylkene til å 
benytte dette.  

Valgkomiteen: 
Status: De er godt i gang med arbeidet, og fikk mange gode innspill på 
ledertrening.  
 
Diabetesbladet: 
Status: Bladet får nytt design, og blir lagt opp litt annerledes. De ønsker som 
alltid forslag til saker om ungdom. 
 

G) EVALUERING AV LEDERTRENINGSKONFERANSEN 

Mari Johannessen orienterer i saken.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har gjennomført ledertreningskonferanse for ungdom 20.-22. 

april 2018.   

 

Evalueringsrapport ble gjennomgått og egen evaluering ble gjennomført. Vi 

tar med oss innspillene til neste år.   



UNGDIABETES | 7 

 

 

A) UNGDIABETES SITT ARBEID I FYLKENE 

 

Vedtak:  

Regionutvalget legger plan for dette arbeidet. Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes er aktive i mange fylker, og ønsker å støtte og bistå der det er 
behov.  

 

Styret tok en rask gjennomgang av fylkene. Regionutvalget ser nærmere på 

dette sammen med Mari til neste gang.  

 

B) DIABETESWEEKEND 

 

Vedtak:  

Arrangementet gjennomføres som planlagt. Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes arrangerer sin årlige samling «Diabetesweekend», 28.-30. 
september 2018.    

 

- Mari følger opp temaer med Eirik Søfteland.  
- Sander deltar 
- Kirsti og Jeanette avklarer deltakelse seg imellom.  

  

C) ARENDALSUKA 

 

Vedtak:  

Bjørn Peter koordinerer deltakelse. Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes deltar årlig på Arendalsuka. I år deltar vi fredag 17. august.  

Sak 13/18 DISKUSJONSSAKER 
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D) OPPFØLGING AV FORVENTINGSAVKLARING I STYRET 

 

Vedtak:  

Tas til etterretning. Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Styret har fungert sammen en stund, og vi tar en oppsummering av hvordan 
dette fungerer.  

 

E) FILM FRA KRISTIN 

 

Vedtak:  

Filmen vil benyttes til rekruttering av ny tillitsvalgte. Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Kristin Øygard har laget en film til Ungdiabetes, som vi kan bruke i 
markedsføring. Vi tar en diskusjon på hvordan vi skal bruke denne filmen.  
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Dato, sted og hvem som kan delta på neste møte.  

 

Vedtak: 

Dato 31. august – 2. september for neste styremøte opprettholdes. 

Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Neste møte er 31.8.- 2.9 2018. Det er fast sak på styremøtene til 
Ungdiabetes nasjonalt å planlegge neste styremøte.  

 

 

 

  

Sak 14/18 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 
11/18 a). 

 

A) HANDLENETT 

Vedtak: 

Følges opp av Katrine og Mari. 

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes skal bestille opp handlenett med logo på, og trenger et design 
til dette.  

 

Katrine lager et forslag til design. Mari følger opp med 

kommunikasjonsenheten.  

 

B) DIABETESFORUM 2019 

Vedtak: 

Mari, Jeanette og Kaia følger opp.  

Saksopplysninger: 

Diabetesforum 2019 – fagseminar for apotekene har forespurt Ungdiabetes 
om en ung voksen som kan komme og holde et foredrag om hvordan 
apotekene kan nå ut til denne målgruppen.  

 

Mari sjekker opp nærmere med datoer osv. Jeanette og Kaia kan delta.  

 

C) HETTEJAKKER  

Vedtak: 

Mari følger opp.  

Sak 15/18 EVENTUELT 
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Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har lenge hatt hettejakker med logo, og ser nå på muligheten 
for å endre designet.  

 

Vi flytter nettadressen lenger ned på ryggen.  

 

D) KONFERANSEMAPPER 

Vedtak: 

Mari følger opp.   

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes ser på muligheten for å bestille egne konferansemapper med 
sitt design og logo.  

 

E) FORESPØRSEL OM DELTAKELSE 

Vedtak: 

Bjørn Peter følger opp deltakelse.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har fått en forespørsel fra Diabetesforbundet i Finnmark om å 
delta på en samling i Karasjokk 24.-26. august.  

 

 

 

 

 

 

 


