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Møtereferat 

Tid: onsdag 25.10.17 

Sted: Hjemme hos Nina Lian, Orkanger. 

Tilstede: Anne Spjelkavik, Randi Perrau, Erlend Sellie, Iakha Toivonen, Nina Lian, Elisabeth Olsen  

Ikke til stede: Sebastian Perrau,, Mats Monsen, Venke Schiøll Larsen. 

SAKSLISTE 
 

1. Referat styremøte 20.09.17 

- Rettelse sak 5. Arbeidsfordeling,  Elisabeth Olsen drar på fylkesledersamling 

sammen med Anne Spjelkavik 

 

2. Økonomi 

- Vi har fått siste bevilgning fra helsedirektoratet.  

- Vi søker om midler fra Nasjonal støttegruppe for drift. 

- Vi kan årlig  søke RVTS-midt om midler.  

- Undersøke om det finnes aktuelle fylkeskommunale tilskuddsordninger. 

 

3. Samling for støttegruppas medlemmer 

- Vi arrangerer Åretur 23.-25. februar 2018. Ikke sikkert vi har midler til å 

gjennomføre samme tur i 2019, vi får se om det kommer inn flere midler. 

- Undersøke muligheten for å få med oss artister/komikere som kan 

underholde. 

- Ordne påmeldingsskjema og høre med Holiday Club Åre om de har ledig 

kapasitet denne helgen. 

- Ta kontakt med RVTS ved Knut Hermstad for deltakelse på samling Åre. 

 

4. Minneparken 

-          Parken er veldig pen, men det kommer ikke godt nok frem hva den 

representerer.  

-          Minneplaten med navn er ganske anonym, og føles ganske «separat» fra resten 

av utsmykkingen. Styret ønsker  en mer «sentral plakat» med navn og alder. 

-          Informasjon står kun på norsk (Etterkommentar: informasjon kommer på 

engelsk) 

-          Høre med Tor Einar Fagerland om han har mulighet til å delta på styremøte for å 

prate om hvordan minnesteder kan ivareta berørte. 

 

5. Eventuelt 

-         Oppdatere kontaktinformasjon til medlemmer. Dette gjøres via mail og 
Facebook.  

-        Forslag om å lage et «register» over hvilke kunstverk og musikk som er laget i 
minne etter 22. Juli, og se på muligheten på bruken av dette. 
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Trondheim, 25.10.2017,  Stian Fosseide Sollie 


