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Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 
    Kyrre Kvistad 29. oktober 2020 

Protokoll fra årsmøtet i Folkehelsealliansen i Trøndelag (pkt. B) 

Dato: 28. oktober 2020 Klokkeslett: 16.00 – 17.45 
Sted: Digitalt Microsoft Teams-møte  
Deltakere: Se vedlegg 1 - «Deltakerliste årsmøtet i FiT 28. oktober 2020» 

A. Åpning av møtet 

Steinar Krokstad, leder av Folkehelsealliansen, ønsket de deltakerne på det digitale Teams-møtet 
velkommen. Det ble deretter foretatt opprop og hvor deltakerne bekreftet deltakelse i møte-
chatten (for deltakerliste se vedlegg 1).  

 

B. Protokoll årsmøtesaker 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møteleder og sekretær 

Innkalling og foreløpig sakliste ble utsendt på e-post til medlemsorganisasjonenes 
representanter 28. september 2020. Frist for å melde inn årsmøtesaker ble satt til torsdag 22. 
oktober 2020. Det kom ikke inn andre forslag til årsmøtesaker innen fristen, men tittel og 
innretning på sak 4 og 5 er justert. 

Endelig sakliste med arbeidsutvalgets saksframlegg og forslag til vedtak ble utsendt på e-post 
fredag 23. oktober 2020. 

Forslag på valg av møteleder og sekretær ble fremmet i møtet. 

Vedtak: 

‐ Innkalling godkjent. 
‐ Sakliste godkjent. 
‐ Steinar Krokstad ble valgt til møteleder og Kyrre Kvistad ble valgt til sekretær. 

 
2. Årsmelding for Folkehelsealliansen i Trøndelag 

Leder gikk gjennom årsmeldingen (se vedlegg 2). Det ble bemerket at det manglet en 
publikasjon under årsmeldingas publikasjonsliste: von Heimburg D, Krokstad S, Ness O, Sund E. 
Debattinnlegg Trønderdebatt: Når psykisk helse settes på dagsorden. 
www.tronderdebatt.no/nar-psykisk-helse-settes-pa-dagsorden/o/5-122-8657  

Vedtak: 

Årsmelding for Folkehelsealliansen i Trøndelag – perioden 4.10.2019 - 22.10.2020 godkjent med 
merknad til årsmeldingas publikasjonsliste. 

 
3. Opptak av nye medlemmer i folkehelsealliansen 

Organisasjoner som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse i Trøndelag og som forholder seg 
til Samarbeidserklæring for Folkehelsealliansen i Trøndelag, dens samarbeidsprinsipper og 
kjerneverdier, kan bli medlem av Folkehelsealliansen i Trøndelag. To organisasjoner hadde søkt 
om å bli tatt opp som nye medlemmer av folkehelsealliansen. De to organisasjonene fikk ca. 10 
minutter hver til presentasjon av sin organisasjon (se vedlegg 3 og 4). 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYwMGYwZGMtYmE2ZC00YWY0LWE0NDQtYjI1Y2MyY2MxYWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6334d01-13b9-4531-a3a6-532e479d9a1a%22%2c%22Oid%22%3a%223c933cea-29e4-4868-925d-2d9f0068ec70%22%7d
http://www.tronderdebatt.no/nar-psykisk-helse-settes-pa-dagsorden/o/5-122-8657
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Vedtak: 

Følgende organisasjoner tas opp som nye medlemmer av Folkehelsealliansen i Trøndelag: 
- Kirkens SOS Trøndelag 
- Selvhjelp Norge avd. Møre og Romsdal og Trøndelag 

 
4. Samarbeid om ABC-satsing i Folkehelsealliansen i Trøndelag, og realisering  

av kampanjen Hodebra 

Som bakgrunn for saken vises det til arbeidsutvalget sitt notat (vedlegg 5) som i korte trekk 
beskriver ABC-satsingens mål, satsinger og organisering. 

Vedtak: 

- Årsmøtet i Folkehelsealliansen tar informasjonen fra ABC-prosjektet til etterretning, og slutter 
seg til prioriteringene i prosjektet.  

‐ Alliansepartnerne oppfordres til å velge egne ABC-ambassadører og delta i aktivt 
nettverkssamarbeid. Dette gjennom å innarbeide en ABC-satsing i egen organisasjon og 
samarbeide med nettverket om å bygge kampanjen Hodebra fram mot 2022. 
 

5. Intensjonsavtale for samarbeid om satsingen ABC for mental sunnhet i Trøndelag og 
kampanjen Hodebra 

Det er behov for å koordinere innsatsen i ABC-prosjektet blant partnerne i alliansen for å 
systematisere arbeidet, bygge kunnskap, dele erfaringer og finne inspirasjon til felles innsats. En 
formalisering av partnersamarbeid vil ha en forsterkende effekt og gi en bedre koordinert og 
systematisk satsing. En intensjonsavtale vil kunne regulere samarbeidet mellom partnere i FiT 
som ønsker å arbeide aktivt med ABC-prosjektet i Trøndelag. Hensikten med intensjonsavtalen 
er å stadfeste et langsiktig samarbeid om å fremme psykisk helse i Trøndelag gjennom konseptet 
ABC for mental sunnhet, herunder kampanjen Hodebra i perioden 2019-2022. Avtalen vil bidra 
til å definere roller og avklare forventningene til partene som deltar i samarbeidet (vedlegg 6). 

Vedtak: 

Folkehelsealliansen i Trøndelag ønsker å styrke og koordinere sin innsats og samarbeid for 
fremme av psykisk helse for innbyggerne i Trøndelag ved bruk ABC-konseptet. Partnere i 
alliansen oppfordres derfor til å inngå en intensjonsavtale som definerer roller og avklarer 
forventninger opp mot prosjektet ABC for bedre mental sunnhet i Trøndelag og aksjonen 
Hodebra. Alliansen ønsker også andre eksterne aktører som ønsker å inngå i en slik satsing 
velkommen til å delta. 

 
6. Valg 

Ingen fra valgkomiten kunne delta i selve årsmøtet. Leder av valgkomiteen hadde i forkant av 
møtet oversendt valgkomiteens forslag til sekretariatet. Én ny representant til valgkomiteen ble 
foreslått i årsmøtet. 

Vedtak: 

‐ Medlemmer arbeidsutvalg: Line Thorsen Bratli, Trøndelag Musikkråd - 2 år 
Paul Georg Skogen, Helse Nord-Trøndelag HF (gjenvalg) - 2 år 
Frode Tiller Skjervø, Trygg Trafikk (gjenvalg) - 2 år 

‐ Nestleder:   Dina von Heimburg, Verdal, Levanger og Frosta - 1 år 
‐ Medlem og leder valgkomite: Kristine Svendsen, LO Trøndelag - 2 år 
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Oversikt over tillitsvalgte etter årsmøtet: 

Leder:  Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter (på valg i 2021) 
Arbeidsutvalg: Dina von Heimburg, Kommunene Verdal, Levanger og Frosta (på valg i 2021) 
  Line Thorsen Bratli, Trøndelag Musikkråd (2 år) 

Paul Georg Skogen, Helse Nord-Trøndelag HF (2 år) 
Frode Tiller Skjervø, Trygg Trafikk (2 år) 

Nestleder: Dina von Heimburg, Kommunene Verdal, Levanger og Frosta (på valg i 2021) 
Vara til AU: Frode Mo, Nasjonalforeningen for folkehelsen (på valg i 2021)  
Valgkomite: Kristine Svendsen (leder), LO Trøndelag (2 år) 
  Hildur Fallmyr, Eldrerådet i Trøndelag (på valg i 2021) 
  Arve H. Nordahl, Nord-Trøndelag Røde Kors (på valg i 2021) 

 
7. Møteplan for 2021 

Vårmøtet følger hovedregelen og legges til siste torsdag i mars. 

For høstmøte/årsmøte er hovedregelen å arrangere dette første uka i oktober i forbindelse med 
den årlige folkehelsekonferansen. For 2020 ble det bestemt at alliansen skulle slutte seg til den 
nasjonale folkehelsekonferansen som skulle gå i Trondheim 28. - 30.10.2020. På grunn av 
korona-pandemien er den nasjonale konferansen i Trondheim utsatt til høsten 2021 og det vil  
fortsatt være aktuelt for alliansen å slutte seg til dette arrangementet tilsvarende det som ble 
planlagt denne høsten. 

Vedtak: 

1) Vårmøte: torsdag 25. mars 2021 
2) Høstmøte/årsmøte: tid og sted bestemmes under vårmøtet 25.3.2021. 

3) Folkehelsekonferansen: tid og sted bestemmes under vårmøtet 25.3.2021. 

 
 
 
 

 
Kyrre Kvistad 

sekretær Folkehelsealliansen i Trøndelag 

 

Vedlegg: 
- Vedlegg 1 - Deltakerliste fra årsmøtet 28. oktober 2020 
- Vedlegg 2 - Årsmelding for Folkehelsealliansen i Trøndelag - Perioden 4.10.2019 – 22.10.2020 
- Vedlegg 3 - Lysark fra presentasjonen av Kirkens SOS Trøndelag 
- Vedlegg 4 - Lysark fra presentasjonen av Selvhjelp Norge avd. Møre og Romsdal og Trøndelag 
- Vedlegg 5 - Notatet «Samarbeid om ABC-satsing i Folkehelsealliansen i Trøndelag, 

og realisering av kampanjen Hodebra» 
- Vedlegg 6 - Intensjonsavtale om samarbeid 

http://www.ntfk.no/Lists/Kontaktpersoner/_DispForm.aspx?ID=102

