Innkalling til styremøte nr. 5/2016
Sted : Thon Hotel Oslo Airport
Tid: Søndag 4 desember kl 1400.

Forfall meldes til leder raskest mulig, om dette ikke er gjort. Til de som ikke kan
komme bes det om en tilbakemelding på de ulike sakene via mail. Vel møtt!

Innkalt : Frode Korsmo, Ketil Ødegaard, Trond Skalberg, Tone K, Olsen
Ketil er med via telefon
Meldt frafall : Trond Skalberg, Tone K. Olsen

Saksliste:
Sak 36/16 Innkalling og Saksliste
Sak 37/16 Daglig leder
Sak 38/16 Forum
Sak 39/16 Valgkomite

Sak 36/16 Innkalling og saksliste
Forslag til vedtak : Godkjent

Sak 37/16 Daglig Leder
Etter at Lindis sa opp sin stilling står nå foreningen uten daglig leder. Vi trenger
noen som kan stå som daglig leder på papiret i forhold til bank, og søknader.
Forslag til vedtak: Styreleder trer inn som daglig leder fra dags dato til årsmøte
2017. Foreningen skal ha avklart ansettelse av daglig leder innen årsmøte 2017.

Evt. ansettelse vedtaksføres i ordinært styremøte forut for eller samtidig med
årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av april 2017.

Sak 38/16 Forum
Forum ble stengt i hht. tidligere vedtak p.g.a. mangel på administrator og
moderatorer. Det ble lagt ut flg. tekst: Ettersom ingen har påtatt seg ansvaret
som administrator etter flere søk blant våre frivillige, vil forumet bli midlertidig
stengt inntil noen tar på seg dette ansvaret. Vi minner om at forumet har vært
driftet av en frivillig, og ikke er en del av foreningens hoveddrift. For spørsmål
eller ønske om å påta seg denne oppgaven ta kontakt på
post@bipolarforeningen.no Mvh Styret BfN
Tidligere moderatorer har samlet seg og er nå fire stykker, hvorav Hilde Gry
Winther påtar seg oppgaven som administrator. Siden både moderatorer og
brukere (medlemmer) uttrykker stor misnøye med stengingen, åpnes forumet
asap da betingelsene for åpning er oppfylt. Det utarbeides en kontrakt mellom
Bipolarforeningen og Hilde Gry Winther for å sikre foreningen eiendomsrett til
forumet.
Forslag til vedtak: Forumet ble åpnet når kontrakten ble underskrevet.
Betingelsene for åpning var oppfylt per. 24.11.

Sak 39/16 Valgkomite
Tone og Lindis var satt opp som kontaktpersoner for valgkomiteen og skulle
hatt kurs med disse 16. november. Oppgaven ble overlatt Tone alene.
Tone ga uttrykk for at hun ikke kunne påta seg oppgaven med å kurse en
valgkomite alene, spesielt siden det er svært viktig at vi nå får personer til
styret som kan stabilisere foreningen og driften. Valgkomiteen har fått beskjed
om at møtet utsettes og at vi innkaller til nytt møte i begynnelsen av januar.
Forslag til vedtak: Vi innkaller til nytt møte med valgkomiteen i januar som
avtalt, men den eller de som får ansvaret for å lede møte skal på forhånd ha
fått opplæring av kvalifisert person, f.eks. Tor Inge Martinsen. Ansvar for
kurs/møte med valgkomiteen er xxxxxx.

Sak40/16 Postliste
Innkommet post til foreningen. Frode informerer.

Sak 41/16 Orientering om representasjon og aktiviteter
Bipolarforeningen har arrangert en rekke kurs og aktiviteter, vært representert
i forskjellige fora/hos forskjellige organisasjoner og hatt samarbeid med flere
aktører i løpet av 2016. En fullstendig oversikt over disse aktivitetene legges
frem på første styremøte i 2017.

