
 

  
Referat styremøte IMR-nettverket, 
Torsdag 11. november 2021 
Sted Teams 
 
Tilstede: 
Ole Andreas Underland, Recoveryakademiet AS 
Margrethe Lillegaard, Helse Bergen, Kronstad DPS 
Kari Bente Skråstad, Eidsvoll kommune 
Hanne Paulsen, Stiftelsen Crux 
Geir Hansen, Recoverystiftelsen 
Tone Winnem, Recoverystiftelsen 
Ikke tilstede: 
Karina Egeland 
 
 
 
Sak 8/2021 Godkjente referat fra 14.juni 2020. Tone ble valgt til referent 
 
Sak 9/2021 Informasjon fra Recoverystiftelsen. Geir Hansen 
Det formelle for å kunne starte jobben som sekretariat for IMR-nettverket er nå klart. 
Recoverystiftelsen har nå også tilgangen til nettsiden til IMR-nettverket og kan nå starte 
redigeringen av hjemmesiden. 
I forbindelse med flyttingen har det blitt påført noen kostnader. 
 

IMR-netttverket Kostnad 

Web 13 125,00 kr 

Grafisk design/rollup   2 812,50 kr 

Trykk /rollup   2 112,50 kr 

CMS vertstjeneste/årlig kostnad   2 687,50 kr 

  

Sum  22 687,50 kr 

 
 
 
Sak 10/2021 Forslag om kjøp av rettigheter for å laste ned manual. Det er enighet i hele 
styret om at dette må prioriteres for å kunne jobbe videre med metoden sånn som det er 
ment (fidelitet) Geir tar kontakt med Karina som sitter med best oversikt på denne saken. 
Geir tar ansvar for dette, og det vil bli lagt frem konkret løsninger på neste styremøte 



 
Sak 11 /2021 IMR-fagkonferanse 2022. Hanne og Tone informerte om foreløpig innhold til 
konferansen som vi ble enige om var en god start for å starte promotering av konferansen. 
Hjelp til deling av reklamering er ønskelig. Vi prøver å bruke en del videreformidling gjennom 
SOME. Delingen av SOME vil foregå fra Rcoverystiftelsen sine kontoer på FB og Instagram. 
Fint hvis alle kan følge og dele. Det kan være effektivt og økonomisk smart. Redigert PDF har 
blitt sendt til alle i styret 
 
 
Sak 12/2021. Bør det settes opp sertifiseringskrav/kurs til veiledere?  
Styret var enige om at vi ønsker dette. Geir vil jobbe med et forslag om struktur på dette, 
som vil bli lagt frem på neste styremøte. 
 
Sak 11/2021 Eventuelt og fastsette neste styremøte. 
Ingen saker til eventuelt. 
 
Neste styremøte blir 16.desember kl 1300- teams 
 
 
18. august 2021 
 
 

 


