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Kostreform for bedre helse
T¡d

torsdag 29. august 2013 kl. 18:00

Sted:

Anne Karin Gjørtz
Vækerøveien 218, Oslo

Til stede:

Jan-Øyvind Lorgen
Anne Karin Gjørtz (møteleder)
Caroline Berg Eriksen (skype)
Lars-Kristian Eriksen (skype)
Elizabeth Knudsen (telefon)
Birgitte Winther (referent)
Julia Benito
Linn Kristin Brænden (skype)frem til L9:00

Forfall:

Pål Jåbekk

Geir Finnbråten
Øystein Bekkevold

Faste

poster: Gjennomgang av regnskap og medlemsoversikt:
Det er pr. d. d. L O7I medlemmer. Pr. 1. oktober vil medlemmer som ikke er
à jour med kontingent, satt som passive og tatt ut av dette antallet. Kun aktive
medlemmer får tilsendt informasjon fra Kostreform.
Siden sist:

Det er utsendt tre nyhetsbrev i løpet av sommeren

Saksnr.:

Saker:
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Fagrådet
Fagrådsleder hadde meldt forfallt¡l møtet, men hadde iforkant sent inn en
oversikt over fremdrift i saker rådet arbeider med:

Twitterkonto er opp og går
Teksten på hjemmesiden om fagrådet er endret

AÀ

Kostreform er blitt høringsinstans hos Mattilsynet. Det jobbes videre med

dette overfor Helsedi rektoratet.
Kostreform er invitert og skal delta på standardiseringsmøte i regi av
Standard Norge 14. oktober.
Filmene fra fagdagen i Stavanger blir i disse dager lagt ut på YouTube
Det blir avholdt nytt fagrådsmøte i lØpet av september
Pål minner også om hvor viktig det er at vi stadig holder fokus på at vi nå er en

helsepolitisk organisasjon, og ikke lenger en pasientforening.

t4lzÙLg

ReisestØttestyremedlemmer(oppfølgingssak)
Elizabeth følger opp dette videre og presenterer en kostnadsoversikt om alle
styremedlemmer får reisestøtte til styremøter i forkant av neste møte.
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Telefontjenesten
Som en konsekvens av at vi ikke lenger er en pasientforening, ble det
besluttet å avvikle telefontjenesten pr. 1. september. Tjenesten har siden
oppstart vært betjent av Sjur Magnus på Lillehammer. Styret takker for
innsatsen i disse årene. Birgitte kontakter Sjur.

telzott

Kostreform på Facebook og andre medier
- Kostreforms twitterkonto er opp å stå.
- For å skape større konsistens i de sakene Kostreform poster på ulike
sosiale medier, nedsettes det en gruppe som vurderer de enkelte sakene
Gruppen består av Jan-@yvind, Pål og Lars-Kristian. Det er viktig at
gruppen ikke blir en hindring t¡l akt¡vitet. Vedtektene legges til grunn for
gruppens vurderinger.
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Aktivitetsplan

- oppfølging

og

fremdrift

Utsettes til neste møte.
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keslagsaktiviteter
Sør-Trøndelag har sendt inn søknad om økonomisk støtte med NOK 2 500,- for
å delta på Helsemessen iTrondhjem 27.-29. september. Dette innvilges
under forutsetning av at det avlegges rapport om utbyttet av deltagelse samt
regnskap for aktiviteten. Via Lille Måne er det også søkt om reisestØtte for
Anders Kindberg som skal holde foredrag og intervjues av Yngvar Andersen i
NRK Puls. Det innvilges stØtte til fly t/r med inntil kr 1 000,-'
Fyl

Elizabeth ønsker seg mer aktivitet i sin landsdel. Hun oppfordres til å definere
hvilke t¡ltak og hva som vil være effektivt for å øke interessen for Kostreform i
Troms. Vi foreslo aktiviteter mot skole og barnehage og ba henne kontakte
Marianne og Gunn-Karin for råd om gjennomfpring.

A.)
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[andsmøtet201,4
Julia sender en formell henvendelse til O/A om å være teknisk arrangør av
landsmøteti 20L4. Henvendelsen stiles til leder Anders Kindberg med kopi til
resten av styret.
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Eventuelt
- Linn undersøker alternativer for å gjennomføre gode møter v¡a
elektroniske medier
- Siden Lars-Kristian og Caroline er gift, legges det inn en tilleggstekst i
Brønnøysund om at de og ikke signere sommen for Kostreform.
- Det forsøkes å øke hyppigheten av nyhetsbrev, gjerne oftere enn en gang
måneden. Julia følger dette opp med Thomas Edvardsen.
- Det har dukket opp en entusiastisk gjeng som ønsker å starte opp
Kostreform-arbeid i Sogn og Fjordane. I fØrste omgang virker det mest
aktuelt å organisere aktiviteten under Hordaland. Caroline koordinerer
informasjon med Elin Horntvedt der.
- Nye retningslinjer fra Ekstrastiftelsen: Birgitte har mottatt skjema signert
av lnge Lindseth (fagrådet) oB Jan-ØWind og sender sammen med
vedtekter og årsmelding til Lotteritilsynet.
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Neste møte: 26. september kl. 18:00 hos Anne Karin.

MØtet avsluttet ca. 19:15.
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