Styremøte i Retretten 13.9.17
Tilstede: Reidun, Terje, Knut, Rune, Trude og TM
Fravær: Kristin og Hilde – mangler ny person fra Skjerfheim
Styresak 1. Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.
Følgende forslag er kommet inn: Alarm, Rio og Fotball prosjekt.
Vedtak:
Vi går for Alarm. Rune og Knut skriver forslaget, Reidun ferdigstiller og
sender.
Styresak 2. Runde om hvert enkelt kollektiv.
Styresak 3

Revisjon.
HSØ har valgt å ha revisjon på Fossum og Phønix samt 4
utredningsenheter. De ber om innsyn i alt av prosedyrer og de skal
intervjue ansatte og sjekke journaler. Ser ut for at det er særlig fokus på
utskriving, samhandling i etterkant av behandling, avbrudd osv.
Revisjonen minner om tilsynet som Helsetilsynet har.
Vi synes det kan være greit å få en tilbakemelding på ståa internt i
institusjonen og er spent på å høre hvordan det går videre.

Styresak 4. Guriset
Fossum stiller med en ansatt som skal snakke om Omdømme og
markedsføring.
En fra hvert kollektiv som har skole forteller litt om skoletilbudet, 15-20
minutter på hvert kollektiv.
Petter Uteligger kommer og blir igjen en liten stund etter sitt foredrag.
Terje, Rune og Knut. Verdier, holdninger i et kollektiv, hvor blir de av,
har vi endret oss, hva er det «magiske» som virker?
Tommy Husebye kan også bidra?
Mandag:
Før lunch Omdømme og Markedsføring
Etter lunch Petter Uteligger
Tirsdag:
Før lunch skoletilbudene til alle kollektivene
Etter lunch Hva er det som virker i kollektivet? Verdier, holdninger osv…
Onsdag:
Åpen post:

Styresak 5. Strategitenkning
Lars fra Fossum kom og tenkte høyt sammen med oss. Vi tenkte høyt
sammen og pratet om hvor blir beslutningene tatt, hvor og hvordan
lobber vi? Samhandling med kommuner og store ulikheter blant vi som
har avtale med HSØ.
Følges opp:
- Lage oversikt over hvem-kjenner-hvem av aktuelle politikere etter
valget
- Fortsette denne diskusjonen på neste møte
Styresak 6. Økonomi.
Per dags dato står det kroner 72000,- på vår konto.
Hilde sender ut årskontingent i løpet av neste uke, med betalingsfrist før
Guriset-samlingen.

Neste styremøte er fredag 20 oktober klokken 10:10 på Retretten

