
 

  
Referat styremøte IMR-nettverket, 
13. 01.2022 
Sted Teams 
 
Tilstede: 
Hanne Paulsen, Stiftelsen Crux 
Geir Hansen, Recoverystiftelsen 
Tone Winnem, Recoverystiftelsen  
Karina Egeland, NKVTS Margrethe Lillegaard, Helse Bergen, Kronstad DPS 
 
Ikke tilstede: 
Ole Andreas Underland, Recoveryakademiet AS  
Kari Bente Skråstad, Eidsvoll kommune 
 
 
 
 
 
Sak 1/2022 Imr- manual. 
Karina har vært i kontakt med Tessa Haley. Vi ba om pris på 600 eksemplarer på manualen. I 
ettertid har dere sett svar på mail. Så dette må bli ny styresak videre. Kostnaden på disse 
manualene var veldig høy. 
 
 
Sak 2/2022 Årsmøte 2022  
 
Styret ble enige om vedtektsendringer og endringer på partnerskapsavtalen med 
Recoverystiftelsen. Dette er klart og blir presentert på årsmøtet for godkjenning til endring. 
Sekretariatet sørger for alt det organisatoriske før årsmøtet som er i trå med 
partnerskapsavtalen. 
 
 
Årsmøtet blir avholdt på Teams 17. februar. 
 
Sak 3/2022 konferannse 25. mai 
Konferannsen jobbes videre med og det er bestemt at vi vil også selge digitale billetter. De 
vil jo ikke få benyttet seg av servering, men det gir en annen kostnad pg av teknisk utstyr for 
å kunne gjennomføre dette. Faglig sett får de det samme. Derfor blir ikke reduksjon i pris så 
stor. Sekretariat kommer med forslag til priser. 



 
Sak 4/202 IMR-veiledere, krav/kurs/kompetanse 
Tone og Kristin foreslår at det kalles inn til veileder seminar før de som har søkt om 
veilederrolle de får papirer på godkjent. Dette kan gjennomføres på Teams. 
Kristin og Tone jobber videre med hva seminaret bør inneholde. Dette er i tråd med tidligere 
avgjørelser i styret om å styrke veilederrollen. 
 
 
 
Sak 5/2022. IMR-nettverket hjemmeside 
Sekretariatet har nå muligheten til å redigere og følge opp hjemmesiden. Fint engasjerer seg 
og sender inn forslag til hva vi bør ha med og hva som bør endres. 
 
Sak 6/2022 Eventuelt og fastsette neste styremøte. 
Ingen saker til eventuelt 
Neste styremøte blir  etter årsmøtet 17.februar med det nye styret. 
 
 
 17. januar 2022 
Sekretariat IMR-nettverket 
 
 

 


