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Referat hovedstyremøte 24. august 2022 

Til stede: Daniel Ask, Dag Utnes, Per Gjertsen, Hans-Fredrik Donjem, Egil Egge, Peder 

Gjetmundsen og Bjørn Garlimo 

 
Meldt forfall:  
 
_________________________________________________________________________________ 

Sekretariatet: Andreas Hole og Silje Falla Tørmoen (referent). Elin Wall deltok på utvalgte 

saker. 
________________________________________________________________________________ 

Tidspunkt: Onsdag 24. august 11.30 -16.00 
__________________________________________________________________________________ 

Sted: Wergelandsveien 1-3 
 

 

Saksliste for møte nr. 6/2022: 
 

1/6-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

2/6-2022 Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøte 14. juni 2022 

  Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

3/6-2022 Medlemsrapport og nytt medlemssystem 

Tørmoen la frem medlemsrapport per 15. august. Det er per 15. august 3439 

stk. betalende medlemmer og ringerunde utføres til de ubetalte 

oktober/november.  

Hole orienterte om at avtalen med Winorg er hevet. Det har dessverre ikke 

vært mulig å fortsette prosessen med nytt medlemssystem, da det har 

oppstått betydelige problemer i Winorgs leveranse. Det arbeides nå med å 

finne andre leverandører. 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
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4/6-2022 Økonomirapport 

Lilloe-Wall la frem økonomirapport per 31. juli. Det er per 31. juli et foreløpig 

resultat på 965 560,-. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

5/6-2022  Bartekampen 2022 – orientering om status 

Det har vært jobbet lenge med lanseringen som skal avholdes 1. september 

på Gamle Logen, Oslo. Programmet er satt til 1,5 time med flere artister som 

skal underholde. Det ble i prosjektgruppa bestemt at man skulle ta en 

billettpris på 250,-, men det har dessverre ikke blitt solgt nok billetter. Derfor 

foreslås det å endre strategi og gjøre arrangementet gratis, og heller ha stort 

fokus på innsamling. 

 

Lilloe-Wall tok en gjennomgang av artistene og program for lanseringen.  

 

Donjem foreslo å ta kontakt med Cirkle K om å være sponsor da de nå har en 

kampanje for Aktiv mot Kreft. Hole sjekker opp mulighetene for samarbeid. 

 

Vedtak: Hovedstyret vedtok å gjøre lansering 1. september gratis og tok 

gjennomgangen til orientering. 
    

6/6-2022 Arendalsuka 2022 – evaluering 

Tørmoen og Hole viste frem bilder som ble tatt på fotoseansen. Det kom 

mange politikere innom. 

 Standplassen var veldig bra plassert og fungerte bra til fotoseansen. Lokalet 

som ble brukt til selve møtet/debatten var dessverre ikke helt egnet. Det var 

litt for mye støy da dette var på en restaurant. Det skal vurderes andre lokaler 

til neste år. Det var også noen problemer med lyd og streaming. 

 

 Det er lagt ut opptak av debatten på PROFOs Youtube-kanal. Debatten ble 

ikke nyansert og er ikke noe hovedstyret ønsker å distribuere ut til 

medlemmer. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

 

7/6-2022 Samling november  
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- Samling for tillitsvalgte 4.-6. november 

Det er booket overnatting på Thon slottsparken, og møterom 

Kongsseteren, Oscarshallen og kantinen hos Orgservice. Program arbeides 

videre med i AU. En del av programmet vil være evaluering av 

Bartekampen og opplæringsprogram. 

 

Noen forslag til motivasjonsforedrag er: Cecilie Skog, Dag Erik Pedersen, 

Randi Skaug, Trond Viggo Torgersen og David Wathne. 

Det er også en mulighet å høre med Gro Hammerseng-Edin da hun også er 

modell i Bartekampen. Det kan også være ønskelig med både Gro og Anja. 

 

- Samling for likepersoner 25.-27. november 

Tørmoen har hentet inn tilbud fra Olavsgaard og Thon Slottsparken. Utnes 

har fått kontaktinfo til en i Kirkens SOS som Hole skal ta kontakt videre. 

Hovedstyret ønsker å gå for tilbudet til Olavsgaard. 

 

  Vedtak: Hovedstyret vedtok å signere tilbudet til Olavsgaard for 

likepersonssamlingen og tok resten av gjennomgangen til orientering. 

 

8/6-2022 DNP – 3. november  

Lokalet som er bestemt i år er Gimle kino. Program skal fagrådet sette opp. 

Tørmoen ordner overnatting til hovedstyret. Det er ønskelig å få med flere 

allmennleger hvis mulig. 

Tema vil sannsynligvis være tidlig oppdagelse, PSMA PET/CT og kvalitet i 

behandling. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

9/6-2022 PROFO fyller 20 år – kongress 21.-23. april 2023 

  Det er signert tilbud med Scandic Park Sandefjord. AU arbeider med å sette 

opp program. 

Garlimo foreslo at lokallag i Vestfold kan sette opp forslag til program for 

ledsagerne. 

 

  Vedtak: Hovedstyret vedtok at program settes opp av AU og at Vestfold 

legger frem forslag for program for ledsagerne. Hovedstyret tok resten av 

gjennomgangen til orientering. 
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10/6-2022 Politisk påvirkningsarbeid 

- Oppfølging av interne ressurser 

20. september kl. 12:30 er satt opp som foreløpig møtedato i Bergen med 

de interne ressursene. Andreas tar kontakt for å avklare videre. 

 

- Ekstern møtegjennomgang 

Det er satt opp møte med Tom Børge Johannessen og Giske Ursin. 

13. september er det satt opp møte med Høyre. 

Donjem forslår å ta møter med de politiske partiene hver for seg eller at 

man setter opp møte med de partiene som mener likt.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

   

11/6-2022 Opplæringsprogram 

- Kartlegging av hva vi har i dag 
Garlimo skal etter Bartekampen sitte på Orgservice sine kontorer for å 

begynne klartlegging av hva som finnes og hvor det er. Dette må samles og 

brukes mot lokallag og medlemmer. 

 

- Innspilling av filmsnutter med fagrådet 
Fagrådet har gått med på å spille inn videosnutter som forklarer en del av 

innholdet i den politiske plattformen. 

 

- Samling i november  
Opplæringsprogrammet vil være en del av samlingen i november. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

12/6-2022 Nye metoder     

Neste møte i beslutningsforum er 29. august. Det er tidligere sendt inn sak om 

Stockholm-3. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

 

 

 

13/6-2022 Tilbakemeldinger fra regionene   
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Regionsansvarlige orienterte om tilbakemeldinger fra lokallagene i sine 

regioner. Det virker til å bli stor standsvirksomhet i september. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

14/6-2022 Eventuelt   

Hovedbrosjyren må oversettes til engelsk. Hole og Tørmoen tar dette videre 

for oversettelse og trykk. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

 

15/6-2022 Orienteringer   

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

 


