
 

Innkalling til styremøte mandag 11.01.2021 
Tid: Kl. 18.00-20.30 
Sted: Zoom 
 
Til: Monica Hømanberg, Ewelyn Hysing-Olsen, Katrine Legg Hauger 
 
Sak 1/21: Referat fra styremøtet 30.11.20 ligger på G-disk 
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes  
 
Sak 2/21: Regnskap pr dags dato 
Tas til etterretning 
  
Sak 3/21 Ny nettside 
Oppdatering fra Ewelyn. 
 
Sak 4/21 Info om MVA 
Innsending av uttalelse til Helse-og omsorgskomitéen. Legges ved referatet. 
Gi en arbeidsgruppe mandat til å arbeide videre med fortsatt MVA-fritak? se kopi av mail fra 
Annhild Tofte under her. 
 
Kjære dere i styret, 
Som nevnt til styreleder Mette tidligere i uken mener jeg det er en god ide at styret utnevner 
en arbeidsgruppe som får i oppgave å ta tak i mva-saken, blant annet arbeide med å 
innhente informasjon om frister vi må forholde oss til samt å sette i gang med det arbeidet 
som må gjøres for at vi skal bli en av yrkesutøvergruppene myndighetene vurderer for 
fortsatt mva-fritak. 
Mette lovet å ta dette med til styremøtet 11.januar. 
 
Nå har jeg et godt tilbud å komme med :) 
Jeg er del av en arbeidsgruppe, nedsatt av Marta, som jobber med å forberede en sak til 
generalforsamlingen. (Den saken Marta har meldt inn). De som deltok på møtet vårt i kveld 
stilte seg positive til at denne gruppen kan fungere som en midlertidig arbeidsgruppe for 
mva-saken fram til nytt styre er på plass og avgjør hvordan de vil jobbe med dette videre. 
Gruppen vår består av følgende personer: Frigg Valla, Marta Thorsheim, Astrid Ersland 
Sandvik, Irene Standnes, Soile Hämäläinen og meg, Annhild Tofte. (Alle er satt på kopi til 
denne mailen) 
 
Så hvis styret vil, er det altså bare å spørre oss om dette, så sier vi ja og setter i gang med 
arbeidet :) 



 
Beste hilsen fra 
Annhild 
 
Forslag til vedtak: Sette sammen arbeidsgruppe som jobber opp mot myndighetene for 
fortsatt MVA-fritak evt refusjonsordning for våre medlemmer.  
 
Sak 5/21 Forberedelse til GF mandag 8.februar 2021 

- Skal vi ha GF kun på Zoom? eller live og på Zoom 
- Valgkomitéen, hvordan ligger de an? MONICA SJEKKE med Mette Hegge 
- saksliste være klar til utsending senest 18.januar 
- Glemt sak fra GF 2020 om politiattest 
- Fullmaktsskjema ved innkalling 
- Regler for digital avstemning GF 
- Budsjett for 2021 
- Revisorrapport 
- Rapport fra FER 
- rapport fra VGU 
- Gave til de som slutter i verv 

   
 
 
Sak 6/21  
Fordele oppgaver: 

-   
- Innkalling til GF med handlingsplan sendes ut snarest. Medlemmer som ønsker å 

fremme saker oversender disse til styret senest 10 uker før generalforsamlingen 
(30.nov.2020).  

- Se vedlagt forslag til handlingsplan 2021 
-   
-  

 
Eventuelt 
 
 
Forslag til neste styremøte: SØNDAG 7.FEBRUAR KL 17-18 siste forberedelse til GF 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mette K. Mehus 
Styreleder 
04.01.21 


