
 

 

Referat fra styremøte i LEVE Sør i Trøndelag 
 
Tid:  tirsdag 3.mars 2020 ca  kl.16:00 –  18:20 
Sted: Erling Skakkes gate 14  (“Bytorget”, det gamle Fylkeshuset) 
Inviterte: Nina Meedby, Tone Berg, Ina Haukvik, Knut Naper Hansson, Annette Bekkos og Jostein 
Berg  
 
 

Sak nr Tema Ansvar 

7/20 Konstituering av nytt styre samt forslag til handlingsplan 
Rollene i styret blir som tidligere, med unntak av Knut som overtar som 
referent. Handlingsplan for Leve Sør-Trøndelag gjennomgås ved neste 
styremøte. Fast innkalling til møte, første tirsdag i mnd, styreleder 
vurderer om møtet avlyses dersom ikke behov.  

HildeCarin/alle 

8/20 Gjennomgang av referatet fra 7. januar HildeCarin 

9/20 Informasjon om nye lokaler: Nye Mangfoldhuset klar for bruk i april. 
Styremøter gjennomføres i Fylkets hus.  
Sorgstøttegruppene kan muligens gjennomføres i Folkets hus.  

HildeCarin  
 
Line/Marthe 

10/20 Behandling av forespørsel om dekning av utgifter til deltakelse på 
konferanse 
https://www.jobbaktiv.no/arrangementer/sorg-og-traumer/?utm_sour
ce=Helse+og+omsorg&utm_campaign=cb21b368aa-SorgTraumer&utm
_medium=email&utm_term=0_85fc056812-cb21b368aa-85513409 
 
Vedtak: 
Marthe Kappfjell, som drifter sorgstøtte og likepersonstilbudet støttes 
med 5000,- Dette forutsetter at referat fra dagene leveres styret i 
etterkant.  

alle 

11/20 Status arrangement 22.april, kl 18:00-21:00: «Alle kan bidra».  
Arrangement i Rådhussalen, Folkebiblioteket. Kristin Espeland deltar 
som hovedforedragsholder. Muligens inkluderer dette en paneldebatt.  
se innlegg i Adressa 
https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2020/02/02/Vi-m%C3%A
5-snakke-om-selvmord-p%C3%A5-en-annen-m%C3%A5te-enn-det-vi-gj
%C3%B8r-i-dag-20960811.ece 
 
Viktig å informere/skape oppmerksomhet  om arrangementet tidlig - 
skisse til foreløbig annonser på Facebook og trd.event.no 

Tone/Line 
 
 
 
 
 
 
 
Tone/HildeC 
 

12/20 Informasjon fra sekretariat/generalsekretær; bl.a.  
- frister søknad prosjektmidler 28.4., innlevering årsmelding 153. 
- diverse kurs likeperson/sorgstøtte Gardermoen 25.-26.4 
- delegater landsmøte Stiklestad  5.-7. juni (tre delegater) og  
- deltagelse fylkeslagssamling/20 årsjubileum Oslo 11.-13.sept 

(fem fra fylkesstyret) 
Verdensdagen: Frist for søknad 28.04. 
Prosjekter på tvers: Samarbeid med Nord-Trøndelag, intensjonsavtale 
med kinoen, se etter aktuelle filmer, lage arrangement sammen (frist 
for søknad 28.04), også dialog med Capa.  

HildeCarin 
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13/20 Meldte saker 
Ja, Unge LEVE kan arrangere pizza-kveld, gratis for deltakerne. Refusjon 
av utgifter mot kvittering.  

Ina 

 Neste styremøte blir etter påske,  tirsdag 14. april 16.00 -18.00, i 
Fylkeshuset Erling Skakkesgate 14 

 

 
 
 
 
 
 


