
Protokoll for styremøte 11.0

Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen, 

                 Anne-Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen, 

Forfall:     Ali Mustafa Manla

Saksliste 

Sak 55/20 Godkjenning av innkallingen

Vedtak       Innkallingen godkjent

Sak 56/20 Godkjenning av Saksliste

Vedtak       Saksliste godkjent

Sak 57/20 Godkjenning av protokoll 25.06.2020

Vedtak       Protollen godkjent

Sak 58/20 Økonomi v/ Økonomiansvarlig Sylvie Sim

Vedtak       Sylvie Simonsen går igjennom økonomien til styret, og det er en bra

                    økonom som NHF Fredrikstad har.

Sak 59/20 Årsmøte – Lokalet

Vedtak       Styret vedtok at årsmøte til NHF Fredrikstad

                    Koronatidene, vi tar årsmøte 2021. Og styret bestemte også at vi 

                    skal avvente med medlemsmøte, pr i dag er det ingen lokaler som er

                    åpne, så vi kan ikke ha noe medlemsmøte. Ken Jackson og Anne

                     Nilsen skrive et hyggelig høstbrev til medlemmene med forklaring 

                     om hvorfor det ikke er noe møter.

                     Valgkomiteen blir sittende til neste årsmøte, 2021, Anne

                     skriver til valgkomiteen og orientere om årsmøte.

Sak 60/20 Årsmøte – Kurser for NHF Øst

 

Protokoll for styremøte 11.08.2020 kl. 18.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad

Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen,  

Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland 

Forfall:     Ali Mustafa Manla 

Godkjenning av innkallingen 

Vedtak       Innkallingen godkjent 

Sak 56/20 Godkjenning av Saksliste 

Vedtak       Saksliste godkjent 

Sak 57/20 Godkjenning av protokoll 25.06.2020 

Vedtak       Protollen godkjent 

Sak 58/20 Økonomi v/ Økonomiansvarlig Sylvie Simonsen 

Vedtak       Sylvie Simonsen går igjennom økonomien til styret, og det er en bra

økonom som NHF Fredrikstad har. 

Lokalet 

Vedtak       Styret vedtok at årsmøte til NHF Fredrikstad skal avlyses på grunn av

Koronatidene, vi tar årsmøte 2021. Og styret bestemte også at vi 

skal avvente med medlemsmøte, pr i dag er det ingen lokaler som er

åpne, så vi kan ikke ha noe medlemsmøte. Ken Jackson og Anne

Nilsen skrive et hyggelig høstbrev til medlemmene med forklaring 

om hvorfor det ikke er noe møter. 

Valgkomiteen blir sittende til neste årsmøte, 2021, Anne

r til valgkomiteen og orientere om årsmøte. 

Kurser for NHF Øst 

.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad 

Vedtak       Sylvie Simonsen går igjennom økonomien til styret, og det er en bra 

skal avlyses på grunn av 

Koronatidene, vi tar årsmøte 2021. Og styret bestemte også at vi  

skal avvente med medlemsmøte, pr i dag er det ingen lokaler som er 

åpne, så vi kan ikke ha noe medlemsmøte. Ken Jackson og Anne-Lise 

Nilsen skrive et hyggelig høstbrev til medlemmene med forklaring  

Valgkomiteen blir sittende til neste årsmøte, 2021, Anne-Lise Nilsen 



Vedtak       Styret vedtok at vær enkel måtte vurdere selv om de ville gå på 

                    kurser eller årsmøte til NHF Øst, på grunn av korona blir det flere 

                    som ikke vil dra. Lokale kurs blir også avventende, Styret har planer  

                    om og ha et datakurs på kontoret, men må bare vente og se 

                    hvordan det blir ang korona. 

Sak 61/20 3 desember 

Vedtak       Ken Jackson kom med forslag om kanskje vi kan ha dette elektronisk,  

                    samarbeide med NHF sentralt, styret skal tenke litt på hvordan vi 

                    skal ha dette fram til neste styremøte i september. Slik som det ser 

                    ut nå, så blir det kanskje avlyst på Litteraturhuset 

Sak 62/20 Orientering om Pride Fredrikstad 

Vedtak       Ken Jackson skrive mail til Marius Aleksander Andersen som sitter i 

                    styret for Pride Fredrikstad, styret til NHF Fredrikstad vil ha litt mere 

                    informasjon fra dem, før vi eventuelt setter kr 5000 som støtte fra 

                    laget. 

Sak 63/20 Hjemmesiden til NHF Fredrikstad 

Vedtak       Anders Hauge Olsen orienterte til styret om hjemmesiden til NHF  

                    Fredrikstad, det blir lagt ut referater fra styremøtene på en egen  

                    side under styretsiden. Anders får kr 1.500 pr år for å holde 

                    hjemmesiden i orden. Anders sender en link til styret hvor de kan 

                    gå inn og se referatet. 

Sak 64/20 Evaluering av Mangfold dagen 

Vedtak       Sylvie Simonsen fortalte litt om Mangfold dagen i Gamle Fredrikstad,  

                    hun var veldig fornøyd med arrangementet, NHF Fredrikstad støtter 

                    med kr 1000, og det samme vil vi gjøre neste år også  

Sak 65/20 Elektronisk møte med medlemmene 



Vedtak       Denne saken utsettes til neste styremøte, 15 september og om vi  

                    skal ha kurs på nett 

Sak 66/20 Høstbrev til medlemmene 

Vedtak       Det blir sendt ut et høstbrev til alle medlemmene våres, til 

                    orientering for hva skjer framover.  

Sak 67/20 Eventuelt 

 Fredrikstad Blad stiftelse 
Anders Hauge Olsen orienterte til styret ang søke midler fra 
stiftelsen, søknadsfristen går ut 20 august, kr 5.000 for å 
bryte ut av isolsjon,  

 Søker også midler fra DAM 
 Sylvie betaler kr 500 for leie av kontoret, hun leier i to dager. 

Møtet hevet klokken 19.50               Neste styremøte 15 september  

                                                                            Klokken 12.00 

 

NHF Fredrikstad 

Anne-Lise Nilsen 

Sekretær 

                                                                                                     

 


