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A) GODKJENNING AV SAKSLISTEN 

 

Vedtak: 

Sakslisten godkjent med de fremkomne endringer og saker til eventuelt  

 

Saksopplysninger: 

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

 

 

- Vi gjør om evaluering av året til diskusjonssak slik at vi kan komme med en 

anbefaling til neste styre. Orienteringssak F blir da diskusjonssak B. 

- Til eventuelt: Legge ut noe på some om hva som skjedde på landsmøtet.  

- Til eventuelt: Forslag til årsplan for 2019 
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B) GODKJENNING AV REFERATER 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 31.8-2.9 godkjent.  

Saksopplysninger: 

Det er fast sak på styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å godkjenne referater fra 

forrige styremøte. 

 

  

Sak 21/18 FASTE SAKER 
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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. 

 

 

  

Sak 21/18 FASTE SAKER 
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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: Overgang til nytt styre i fokus. Diabetes wellness anses foreløpig som en 
konkurrent. Det jobbes for mer midler til diabetesplanen. Vi heier på sukkeravgiften. 
Libre kommer kanskje ikke på refusjon, men Libre 2 blir nok heller satset på. Ny 
kontaktperson for Ungdiabetes skal velges i det nye sentralstyret.  

Nasjonalt barn- og familieutvalg:  
Status: Overgang til nytt BFU, med lite aktivitet per nå. Insufanten er lansert, og 
prosjektet starter offisielt i 2019.  

Unge funksjonshemmede:  
Status: Ungdiabetes stiller ikke med representanter til årets generalforsamling.  
 
Zambia-prosjektet: 
Status: Sentralstyret har vedtatt at dette prosjektet skal fases ut i løpet av 2019.   

Faggruppe for diabetespsykologi: 
Status: Neste møte om et par uker. Ellers ikke noe nytt.   
 
IDF-young leaders: 
Status: EURA ungdomsgruppen har lansert en nettside som heter diatravelers som 
er en slags couchsurfing for personer med diabetes.   
 
Nordisk kontaktperson: 

Status: Vi jobber med å få til et felles styremøte og Diabetesweekend med Sverige i 

2019.  

Politisk gruppe: 

Status: Neste møte 21. november. Ellers ikke noe nytt.  

 

Midlertidige utvalg 

Bedre diabeteshverdag for unge voksne: 

Status: To samlinger er gjennomført i september. Mathilde, Kaia og Sander delte 

tilbakemeldinger som de vil ta videre i prosjektets evalueringsmøte. Flere av 

deltakerne så ut til å ha passet bedre på Diabetesweekend. Man kan ta en vurdering 

på selekteringsmetode dersom dette skal arrangeres igjen.    

Diabetesskolen: 

Status: Prosjektet ble lansert på landsmøtet. Evalueringsmøte 29. november.  

Sak 22/18 ORIENTERINGSSAKER 
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Hvordan bli en bedre pasient: 

Status: Vi ser på en løsning hvor Kaia tar med seg prosjektet inn i Oslo, og 

Ungdiabetes Oslo vil ta over prosjektet. Ungdiabetes nasjonalt og sekretariatet vil 

fortsette å ha kontakt og bidra ved behov.  

Strategiutvalget 

Status: Ferdig med sitt arbeid til landsmøtet  

Organisasjonsutvalget 

Status: Ferdig med sitt arbeid til landsmøtet 

Vedtektskomiteen 

Status: Ferdig med sitt arbeid til landsmøtet 

Inspirasjonsfilmer for ungdom 

Status: Snart i mål. Venter på de siste filmene fra Erik.  

 

Arrangement 

Diabetesweekend:  

- Det var en fin helg, med en fin gjeng.  

- En deltaker med type 2 følte seg ikke ivaretatt i årets program. Vi ser på 

løsninger for dette til neste år.  

- Evalueringen gjennomgås på neste møte 
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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:  

Telemark:  

Vestfold:   

Buskerud: 

Region Vest 

Hordaland:   

Sogn og Fjordane:  

Rogaland:  

Region øst 

Østfold: 

Oslo:  

Akershus:   

Hedmark: 

Oppland:    

Region midt 

Nord-Trøndelag:   

Sør-Trøndelag:   

Møre og Romsdal: 

Region nord 

Finnmark: 

Nordland: 

Troms:  

Arbeidet i regionutvalget har fungert godt, og oppfølgingen med fylkene har blitt 

tettere og mer åpen. Tema på dette styremøtet var en gjennomgang av endringer i 

fylkene siden sist. En full gjennomgang med aktivitetsrapport fra fylkene blir 

gjennomført på neste styremøte.  
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C) ØKONOMIRAPPORTERING 

Mari Johannessen orienterer i saken.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Det orienteres om økonomisk status på hvert styremøte.  

 

Mathilde gjennomgikk rapporten som skulle presenteres på generalforsamlingen. 

Den vanlige rapporteringen gjennomføres på neste styremøte.  

I korte trekk er regnskapet for 2018 som helhet i balanse.  
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D) STATUS SOSIALE MEDIER 

 

Kaia Johansen og Katrine Karlsen orienterer i saken.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har kontoer på Facebook, Instagram og Snap.  

 

Det er en utfordring å holde jevn aktivitet i sosiale medier.  

Ansvarlige for sosiale medier jobber videre med planer for Snapchatkontoen.  

Instagramkontoen er denne høsten oppdatert med highlights. Mathilde lager 

coverfoto.   
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E) LANDSMØTET 

 

Mathilde Natlandsmyr orienterer i saken.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes deltok på Diabetesforbundets landsmøte 12.-14. oktober. Styret 
evaluerer helgen.  

 
 

- Leder i Diabetesforeningen Danmark skrøt av Ungdiabetes, og måten vi 

jobber på i Norge.  

- Til neste gang: Da bør vi ha innsamlingskampanje for Ungdiabetes.  

- Alle ungdommene på talerstolen var kjempeflinke. De var saklige, og salen 

lytta.  

- Regionutvalget inkluderer en tilbakemelding til delegatene i sin neste 

utsending. 

- Enkelte utsagn fra voksne på talerstolen fikk reaksjoner, og vil føre til at vi 

følger litt ekstra med fremover.  

- Masse bra tilbakemeldinger til Ungdiabetes. 

- Ungdiabetes reagerer på oppførselen til enkelte av de voksne. Noen klappet 

ikke for alle, mens noen fylker samlet seg om en kandidat heller enn å 

respektere den enkelte delegats demokratiske stemme. Vi ønsker å gjøre 

vårt for å sørge for at denne kulturen endres til neste landsmøte, og ikke 

minst generalforsamling i Ungdiabetes.   

Sak 22/18 ORIENTERINGSSAKER 
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F) EVALUERING AV ÅRET SOM HAR GÅTT 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Saksopplysninger: 

Sittende styre har nå sitt siste møte, og ønsker en evaluering av året som har gått.   

Anbefaling vedr. regionarbeidet: Vi er fornøyde med utvalgsstrukturen og vil anbefale 

nytt styre å fortsette i en liknende form. Man har kommet frem til maler som vil gjøre 

overføring enklere. Vi anbefaler det nye styret å vurdere en struktur innad i utvalget, 

for eksempel med en leder.   

Anbefaling vedr. sosiale medier: Vi føler oss fornøyd med utvalget og anbefaler å 

fortsette med det arbeidet som er påbegynt. Det kan være nyttig med mer samarbeid 

på tvers av roller og utvalg. Man kan bruke leder og nestleder mer. Bruke folk i 

fylkene til konkrete oppgaver kan være en god idé. Se på nyttige verktøy og vurdere 

kostnader til det. 

 

En fullstendig oppsummering av evalueringen sendes til nasjonalt styre.   

Sak 22/18 ORIENTERINGSSAKER 
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A) UNGDOMSKONFERANSEN 

 

Vedtak:  

Konferansen avholdes ellers som planlagt og med de føringer som er lagt i dette 

møtet. Enstemmig 

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes arrangerer den årlige ungdomskonferansen 27.-28. oktober 2018. 
Styret forbereder arrangementet.    

 

Styret ble enige om innstillinger til signaturer av protokoll og til tellekorps.  

Ungdomskonferanse med generalforsamling ble ellers forberedt ved gjennomgang 

av de ulike delene.  
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B) TRØNDELAGS DELEGATER TIL GENERALFORSAMLING 

 

Vedtak:  

Trøndelag behandles som ett fylke etter sammenslåingen, og får 2 delegater til årets 

generalforsamling. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer.   

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes Trøndelag ble sammenslått på årets årsmøte i Nord- og Sør-Trøndelag. 

I den forbindelse stilles det spørsmål rundt antall delegater til generalforsamlingen.  

 

Forslag 1: Ungdiabetes Trøndelag behandles som ett fylke etter sammenslåingen, og 

får derfor 2 delegater på årets generalforsamling.  

Forslag 2: Ungdiabetes Trøndelag behandles som to fylker i en overgangsfase, og 

får derfor 4 delegater til årets generalforsamling.  
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Dato, sted og hvem som kan delta på neste møte.  

 

Forslag til vedtak: 

Dato 30. november – 2. desember for neste styremøte opprettholdes.  

Saksopplysninger: 

Neste møte er planlagt 30.11-2.12.2018. Det er fast sak på styremøtene til 
Ungdiabetes nasjonalt å planlegge neste styremøte.  
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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 16/18 a). 

 

 

  

- Vi gjør om evaluering av året til diskusjonssak slik at vi kan komme med en 

anbefaling til neste styre. Orienteringssak F blir da diskusjonssak B. 

- Til eventuelt: Legge ut noe på some om hva som skjedde på landsmøtet.  

- Til eventuelt: Forslag til årsplan for 2019 

  

Sak 20/18 EVENTUELT 
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A) ÅRSPLAN 2019 

 

Vedtak:  

Ungdiabetes legger frem forslaget som her er satt opp til nytt styre.    

Saksopplysninger: 

Årsplan for 2019 må avklares innen kort tid. Styret setter derfor opp et forslag som 

fremlegges for nytt styre.  

 

Årsplan 2019 

Hva Når Hvor 

Samling for unge med type 
2 

26.-27. januar Gardermoen 

Styremøte 15.-17. februar Ikke bestemt 

Styremøte April Skype 

Ledertreningskonferanse 26.-28. april Gardermoen 

Styremøte 31. mai.-2. juni Ikke bestemt (mulig 
Sverige) 

Styremøte 30. august-1. september Ikke bestemt 

Diabetesweekend September (Ikke avklart) Sverige 

Ungdomskonferanse 25.-27. oktober Gardermoen 

Styremøte 29. november-1. desember Ikke bestemt 
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B) TIL SOSIALE MEDIER FRA LANDSMØTET 

 

Vedtak:  

Mathilde og Katrine produserer en film til sosiale medier i løpet av helgen.     

Saksopplysninger: 

Det har nettopp vært arrangert et landsmøte, og Ungdiabetes ønsker å informere 

ungdom om hva som skjedde der.  

 

Sak 23/18 EVENTUELT 


