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Referat fra styremøte 6l2OLg

Kostreform for bedre helse

Tid: Torsdag 26. september 2013 kl. 18:00

Sted: TelefonmØte, ring 67 5t 58 55.

På telefon: Jan-Øyvind Lorgen
Anne Karin Giørtz
Geir Finnbråten
Caroline Berg Eriksen
Lars-Kristian Eriksen
Elisabeth Knudsen
Birgitte Winther
Linn Kristin Brænden

Forfall: Pål Jåbekk
Julia Schreiner Benito
Øystein Bekkevold

Faste poster: Gjennomgang av regnskap og medlemsoversikt v/Geir
Siden sist v/Birgitte

o Telefontjenesten er oPPsagt
o O/Ahar sagt et foreløpig ja til å være teknisk arrangør av landsmøtet

2014 (skal stYrebehandles)
o Ja tilwww.matnvhetene.no om å henvise til www.kostreform'no
o Utsendte nyhetsbrev 1 stk
. Ny tekst på hjemmesiden

Saksnr.: Saker:

23l20t3 Godkjennelse av referat fra forrige styremøte - OK

Godkjennes og legges ut uten signering'

24l2}t3 Fagrådet vlPâl
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26l2Or3

Fagrådet må diskutere sin egen rolle og hvordan de skaljobbe fremover'
Forsøker å holde møte ¡ løpet av første halvdel av oktober'
Møte i standardiseringsrådet 14. oktober, Pål møter pluss eventuelt flere
I etterkant viste det seg at møtet ble avlyst, siden det var laber respons,

men at Pål skal kontaktes per telefon for å fremme Kostreforms syn.

Vi prøver å etablere en Fagrådes vegg på hjemmesiden.

2sl2OL3 Fyl keslagsa ktiviteter v/Ca rol ine
Det er muligens nye fylkeslag på trappene i Sogn og Fjordanae og i Vestfold
Caroline (og Lars-Kristian)fortsetter å arbeide med dette'

t4l2OL3 ReisestØttestyremedlemmerv/Elisabeth (oppfølgingssak)

Deltagelse på messer
Det ble bevilget støtte etter sØknad med 25OO,- t¡l Kostreform Trøndelag som

Ønsker å delta på helsemessen i Trondheim 27 . - 29. september.
Tilbakemeldinger fra Nina Velle i etterkant viser at sånn deltagelse krever mye

innsats og gir litt for lite igjen. Vi må derfor fra gang til gang nøye vurdere om

dette er et medium Kostreform skal satse.

lngen har kapasitet til å delta på Folkehelse konferansen 2013 i uke 40' Med

litt lenger varsel er det kanskje mulig å få dette t¡l ¡ 2014. Styret tror at det kan

være en brukbar arena å vise frem Kostreforms navn.

Oslo/Akershus deltar som vanlig på Lille Månes høstkonferanse første helg i

november. Etter som det er mange av Kostreforms medlemmer som kommer,

tar styret initiativ til en høyst uformell samling med middag på fredag.

27l2OL3 Utkast til årshjul, v/Birgitte (se vedlegg)
Oppdatert årshjul skal publiseres innen 1. november. Sendes Lise

28l2OL3 Eventuelt
lngen saker under eventuelt'

Møtet avsluttet 19:05

Neste møte Torsdag 21. november
Møtet awikles som telefonmøte på samme måte som idag'
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