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A) GODKJENNING AV SAKSLISTEN 

 

Vedtak: 

Sakslisten godkjennes med de fremkomne endringer og saker til eventuelt. 

Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

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

 

Saker til eventuelt:  

- Totebags 

- Tilbakemeldinger fra sommerens representasjon 

- Sak 18/18 F Invitasjon til Karasjok fjernes fra sakslisten, da arrangement er 

gjennomført.   

 

B) GODKJENNING AV REFERATER 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 25.-27. mai godkjennes. Enstemmig.  

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. Enstemmig.  

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. 

Mari innhenter priser på vanlige konferansemapper, med designet fra handlenettet 

og Ungdiabetes sin farge.

Sak 16/18 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: Siste møte for nåværende styre neste helg. Forberedelser til landsmøtet står 
på agendaen.  

Nasjonalt barn- og familieutvalg:  
Status: Ikke flere møter i denne perioden. Men det blir muligens et møte i forkant av 
landsmøtet.  

Unge funksjonshemmede:  
Status: Her jobbes det med å få kandidater til valget på generalforsamlingen. 
Ungdiabetes søker interesserte representanter til generalforsamlingen via 
Facebooksiden for tillitsvalgte.  
 
Zambia-prosjektet: 
Status: Vedtatt fortsettelse på sentralstyremøte, men lite aktivitet per nå.  

Faggruppe for diabetespsykologi: 
Status: Har ikke vært møte siden sist. Neste møte er 9. september.  
 
IDF-young leaders: 
Status: Ikke noe nytt denne gangen.  
 
Nordisk kontaktperson: 

Status: Styret ser på muligheten for å arrangere Diabetesweekend sammen med 

Sverige neste år (Se sak 18/18 G). Det vurderes også en felles spørreundersøkelse i 

Norden (Se sak 18/18 B).  

Politisk gruppe: 

Status: Ikke vært møte siden sist.  

 

Midlertidige utvalg 

Bedre diabeteshverdag for unge voksne: 

Status: Vendepunktet. To samlinger i september.  

Diabetesskolen: 

Status: Avslutning før sommeren. Klargjør for lansering.  

Sak 17/18 ORIENTERINGSSAKER 
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Hvordan bli en bedre pasient: 

Status: Ikke noe nytt i dette prosjektet.  

Strategiutvalget 

Status: Møte på torsdag. Ungdiabetes kan dessverre ikke delta.  

Organisasjonsutvalget 

Status: Arbeidet er ferdig og det er gitt en anbefaling til landsmøtet.  

Vedtektskomiteen 

Status: Siste innspurt før landsmøtet.  

Inspirasjonsfilmer for ungdom 

Status: Markedsføringsplanen må utsettes litt pga. utfordringer.  Styret så på filmene 

og ga sine innspill.  

 

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. 

 

Fylke Status 

Østfold Ikke noe nå etter sommeren.  

Oslo Ikke noe nå etter sommeren. 

Telemark Her har de hatt omrokkeringer i styret. To deltakere på både 
landsmøtet og ungdomskonferansen.  

Agder Har tatt seg en lang og velfortjent sommerferie.  

Nordland Arrangerer kurs med hyttetur i september.  

Troms Litt omrokkeringer i styret. Arrangerer tur i oktober.  

Hedmark Arrangerer tur til Tusenfryd sammen med barn- og familie 
utvalget. Foreløpig ingen deltakere fra Ungdiabetes, men 
mange barn med familier.  

Oppland Er fortsatt i oppstartsfasen, med fokus på rekruttering.  

Vestfold Ønsker å rekruttere flere til styret, for å gjøre det enklere å få 
til aktivitet.  

Hordaland Er fortsatt i oppstartsfasen.  
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Sogn og Fjordane  Et nytt styre begynner å ta form. Arrangerer Go cart i 
september.  

Trøndelag Arrangerer vinkurs i september med foreløpig 14 påmeldte.  

Akershus Ingen aktivitet. Ønsker å få i gang Ungdiabetes i fylket, med 
kontaktperson Cathrine Juul.  

Buskerud Ingen aktivitet. Potensiell ny tillitsvalgt i dialog med 
regionutvalget.  

Rogaland Store endringer i styret. Skype-møte på søndag.  

Møre og Romsdal Ingen aktivitet. Potensielle nye tillitsvalgte i dialog med 
regionutvalget.  

Finnmark Ingen aktivitet.  

 

 

- Regionutvalget jobber med metode og kommunikasjon ut mot fylkene.  

- Styret oppfordrer ungdiabetes i alle fylker til å være representert på 

fylkesårsmøtene, hvor Ungdiabetes har møterett.  

- Styret oppfordrer også til å benytte kalenderfunksjonen på diabetes.no. Det 

har nå kommet en ny boks hvor man kan hake av for «Ungdiabetes». Da 

kommer det i vår egen kalender på diabetes.no/ung.  

 

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 og Ungdomskonferanse (Behandles i egen sak 18/18 A)  

 

- Kirsti og Sander forbereder bli kjent og uteaktiviteter 

- Sander og Katrine deltar på arrangementet.  

- Mari jobber på spreng for å få tak i en ny foredragsholder.  

 

 

 

D) ØKONOMIRAPPORTERING 

Mari Johannessen orienterer i saken.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 
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Saksopplysninger: 

Det orienteres om økonomisk status på hvert styremøte.  

 

- Aktiviteten er på nåværende tidspunkt innenfor budsjett.  
- Vi ser behov for å øke budsjettene noe til neste år.  

 

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.  

- Vi starter opp aktiviteten på Snapchat i uke 36.  

Styret ønsker også at tillitsvalgte i fylkene låner kontoen innimellom.  

- Det blir spesielt fokus på 30 årsjubileet i uke 39, da det også er 

diabetesweekend.  

 

 

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: Nytt design i neste nummer, i likhet med resten av Diabetes.   

Nettsidene 
Status: Her skal det skje endringer. Ungdiabetes sin side inkludert.  

Valgkomiteen: 
Status: De er snart ferdige med sitt arbeid. Innstillingen sendes ut med sakspapirene 
I slutten av September.   
 
Diabetesbladet: 
Status: Ungdiabetes får egen spalte under Diabeteslinjen i det nye bladet.  
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A) DELTAKELSE I UTVALG OG PÅ ARRANGEMENT 

Vedtak: 

Denne saken følges opp i senere styremøter. Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes skulle i utgangspunktet delta på Arendalsuka 17. august i år.  

 

- Av ulike årsaker ble det ingen representasjon på Arendalsuka i år.  

- Styret snakket om hvordan vi representerer i utvalg.  

o Tidspunkt for møter er en årsak til at det kan være vanskelig å få 

det til noen ganger.  

o Styret ønsker å følge representasjon nøyere opp fremover, og 

opprettholde sin posisjon i forbundet. 

o Forventningsavklaring innad i styret følges opp på hvert styremøte, 

for økt fokus på dette og på samarbeidet i styret.  

o Styret ytrer ønske om å ha en representant i Nasjonalt 

diabetesforum.  

 

B) UNGDOMSKONFERANSEN 

Vedtak:  

Arrangementet avholdes som planlagt. Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes arrangerer den årlige ungdomskonferansen 27.-28. oktober 2018. 
Styret har produsert sin del til sakspapirer før dette styremøtet.   

 

- Styret ser på en revidering av handlingsplanen som verktøy for nasjonalt og 

for fylket.  

- Ungdiabetes må ta stilling til hvordan vi vil organisere ungdomskonferansen 

når fylkene slås sammen. Dette tas opp med sentralstyret før neste 

ungdomskonferanse.  

 

 

C) NORDISK SPØRREUNDERSØKELSE 

Vedtak:  

Styret avventer beslutning inntil mer informasjon foreligger. Enstemmig.    

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har deltatt på nordisk forum på Færøyene. Her kom det opp forslag om 
en felles nordisk spørreundersøkelse om psykisk helse.      

Sak 18/18 DISKUSJONSSAKER 
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D) LANDSMØTESAKER 

Vedtak:  

Styret engasjerer seg i de sakene som er relevante for vår målgruppe. Enstemmig.    

Saksopplysninger: 

Styret diskuterer saker til landsmøtet.  

 

Styret skriver forslag til innlegg under sakene, som kan benyttes av alle 

styremedlemmer.  

 

E) SAMLING FOR UNGE MED TYPE 2 

Vedtak:  

Arrangementet avholdes 26.-27. januar 2019. Enstemmig.    

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes arrangerer hvert år en samling for unge med type 2. Ragnhild Gjevre i 
sekretariatet vil ha praktisk ansvar for den neste samlingen, og deltar i møtet for å 
planlegge denne.  

 

Temaer: Teori om diabetes, erfaringsutveksling og kosthold.  

Arbeidsgruppe: Kaia og Mathilde hjelper Ragnhild med forberedelsene. 

 

F) UNGE FUNKSJONSHEMMEDES GENERALFORSAMLING 

Vedtak:  

Styret søker delegater blant de tillitsvalgte. Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes er medlem av Unge funksjonshemmede, og forsøker hvert år å delta på 
deres generalforsamling. Syret avgjør hvem som representerer i år.  

  

- Dato: 2.-4. november. 
- Ingen i nasjonalt styre kan delta slik det ser ut nå.  

 

 

G) DIABETESWEEKEND 2019  

Vedtak:  

Styret ønsker å jobbe for en felles diabetesweekend med Sverige i 2019. Enstemmig.     
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Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har mottatt en forespørsel fra Ungdiabetes i Sverige om å samarbeide 
om et arrangement. Styret vurderer Diabetesweekend 2019 som en potensiell 
anledning for et slikt samarbeid.    

 

- Vi må vurdere å gå ned på antall deltakere i forhold til vanlig 

Diabetesweekend hvis det blir en del dyrere.  

- Vi kan forsøke å søke midler til dette arrangementet.  

- Mathilde og Kirsti holder kontakten med Sverige.  

- Tidspunkt: Styret er positive til langhelg, dersom det legges opp mot en 

fridag.  

Forslag: slutten av juli/starten av august. Diabeteskonferansen må unngås 

(oktober). 

 

 

 

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

 

Vedtak: 

Neste styremøte blir 26. oktober. Enstemmig.  

Saksopplysninger: 

Neste møte er planlagt 30.11-2.12.2018, men det avholdes også et møte 26. 
oktober, i forkant av Ungdomskonferansen. Det er fast sak på styremøtene til 

Ungdiabetes nasjonalt å planlegge neste styremøte.  

 

 

 

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). 

 

 

Sak 19/18 NESTE MØTE 

Sak 20/18 EVENTUELT 
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A) UNGDIABETES - HANDLENETT 

Vedtak:  

Tas til orientering.   

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har bestilt handlenett med eget design og planlegger bruken av disse.   

 

- Vi deler ut på våre arrangement 

- Vi gir som premier i konkurranser 

- Alle tillitsvalgte får et handlenett 

- Fylkene kan bestille til sine arrangement.  

- Det lages en jubileums-konkurranse som fylkene kan dele. Her deles det ut 

bla. Handlenett som premie.  

 

B) REFERAT FRA REPRESENTASJON 

Vedtak:  

Tas til orientering.   

Saksopplysninger: 

Ungdiabetes har vært representert i flere ulike fora siden forrige møte og gir et kort 
referat fra hvert av dem.  

 

Nordisk møte:  

- Lite aktivitet kun for ungdom.  
- Sverige har gjennomført en spørreundersøkelse om psykisk helse. De 

andre nordiske landene vurderer å kopiere denne. (Se sak 18/18 c).  
- Neste Nordisk møte er i Danmark midtsommerhelgen 2019.  

Sommerleir:  

- Katrine var der hele uken 

- Veldig fornøyde deltakere 

- Bra rekrutteringsarena for nye tillitsvalgte 

 

Samling i Karasjok:  

- Emilie Haugan fra Trøndelag representerte Ungdiabetes.  

- Tilbakemeldingene er at det var vellykket.  

- Arrangørene sier hun gjorde en kjempejobb.  

- Styret takker Emilie så mye for hjelpen.  

 


