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Sak 26/2020 IMR-nettverket og organisering. Se sak 14 og 19/2020.  
For å etablere IMR-nettverket som en stiftelse i Brønnøysundregistret kreves det minimum 
kr. 100.000. Dette har ikke IMR-nettverket i dag. 
Underland orienterte om etablering av en Recovery stiftelse i Hurdal med tilbud om 
spesialisthelsetjenester innenfor psykisk helse og utdanning. Planen er at denne skal være 
etablert innen januar 2021. Det ble drøftet muligheter om IMR-nettverket kunne inngå et 
samarbeide gjennom en avtale med denne stiftelsen. Styret stilt seg i utgangspunktet 
positive til dette. Styret må vurdere om dette er en avtale som styrtet selv har myndighet til 
å inngå, eller at et årsmøte må godkjenne dette. Når Recovery stiftelsen er etablert vil styret 
ta stilling til det videre arbeidet i denne saken. 
 
Sak 27/2020 Krav til minimum innhold i undervisningsopplegget for IMR-terapeuter for å 

kunne bli godkjent. Hanne Paulsen orienterte om saken og fikk flere innspill. Hun kommer 

tilbake til styret med et bearbeidet forslag. 

I forbindelse med denne saken ble det også problematisert om hvem som kunne være 

kursholdere. Skal det også utarbeides kriterier i forhold til dette? Enighet om først å 

etterspørre om hvem som kan ta på seg en slik jobb. De som kan dette legges ut på vår 

hjemmeside. Viktig at styremedlemmer tar et ansvar for å motivere kollegaer. Kandidater 

sendes Harald Støvind som sørger for at dette kommer på vår hjemmeside.  Også annonsere 

på hjemmesiden om noen kan holde IMR grunnkurs. 

 Sak 28/2020 Orientering vedrørende IMR kurs høsten 2020. Tone Winnem og Kari Bente 
Skåstad. Av flere grunner er det ikke planlagt noen IMR kurs denne høsten. Det bør 
planlegges et kurs medio februar 2021, som gjøres kjent før jul, og eventuelt avlyses hvis det 
ikke kan gjennom føres på grund av korna forskrifter.  
 
Sak 29/2020 IMR nettverkets konferanse og årsmøte høsten 2021, orientering. . Tone 
Winnem orienterte om at hun ikke hadde fått kontakt med Linda Årnes Guldbrandsen i 
Lillestrøm kommune som skulle være med arranger. Viktig nå å få satt av en dato til høsten. 



 
Sak 30/2020 Oppfølging av saken vedrørende oversettelse/dokumentasjon/bok av IMR 
behandling.  Karina Egeland og Harald Støvind. Flere aktuelle forfattere har vært forespurt 
om de var interessert i et bok prosjekt med IMR. Dette har ikke gitt resultater. Karina er i 
dialog med Hazelden forlag vedrørende muligheten for å rettigheter til publisere på nett 
eller i bokform. I denne saken er vi trolig ikke nær en rask løsning.  
 
Sak 31/2020 Orientering fra utdanningsutvalget. Det er langt færre som søker å bli IMR 
terapeut og IMR veileder i høst. Utdanningsutvalget har møte 30 november 2020  
 
Sak 32/2020 Eventuelt. Neste styremøte 29.01.21 kl 1200-1400 på Microsoft Teams 
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