
Protokoll for styremøte 10.12

Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen, 

                 Anne-Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen, 

Forfall     Turid Haaland, Ali Mustafa Manla

Saksliste 

Sak 121/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak         Innkallingen godkjent

Sak 122/19 Godkjenning av Saksliste

Vedtak         Saksliste godkjent

Sak 123/19 Godkjenning av protokoll 12.11.2019

Vedtak         Protokollen godkjent

Sak 124/19 Økonomi v/ Sylvie Simonsen

Vedtak         Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen gikk igjennom økonomien til 

                      NHF Fredrikstad, og den er bra. 

                      Holmen, både lokalet og i fra Kafeen når den kommer før jul

Sak 125/19 Oppsummering av 3 desember

Vedtak         Veldig bra oppslutning for 3 desember 2019, veldig bra at det var 

                      så mange som kom på fakkeltog og på åpent møte på

                       Litteraturhuset. 

                       Noen forbedringer på det med rømningssoner, kontakte 

                       Brannvesnet neste år. Ordne teleslynge før møte, 

                       penger neste år til annonser

                    Forbedringer til neste år:

-           Følge opp mot sentralt ledd for å få tema mye tidligere
-          Være mer aktive angående pressedekning

 

12.2019 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad

Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen,  

Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen,  

Forfall     Turid Haaland, Ali Mustafa Manla 

Godkjenning av innkalling 

Vedtak         Innkallingen godkjent 

Sak 122/19 Godkjenning av Saksliste 

Vedtak         Saksliste godkjent 

Sak 123/19 Godkjenning av protokoll 12.11.2019 

Vedtak         Protokollen godkjent 

Sak 124/19 Økonomi v/ Sylvie Simonsen 

dtak         Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen gikk igjennom økonomien til 

NHF Fredrikstad, og den er bra. Ken Jackson Betaler 1 regning fra

Holmen, både lokalet og i fra Kafeen når den kommer før jul

Oppsummering av 3 desember 

Vedtak         Veldig bra oppslutning for 3 desember 2019, veldig bra at det var 

så mange som kom på fakkeltog og på åpent møte på 

Litteraturhuset.  

Noen forbedringer på det med rømningssoner, kontakte 

Brannvesnet neste år. Ordne teleslynge før møte, spørre om mere

penger neste år til annonser. 

ste år: 

Følge opp mot sentralt ledd for å få tema mye tidligere 
Være mer aktive angående pressedekning 

.2019 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad 

dtak         Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen gikk igjennom økonomien til  

Ken Jackson Betaler 1 regning fra 

Holmen, både lokalet og i fra Kafeen når den kommer før jul 

Vedtak         Veldig bra oppslutning for 3 desember 2019, veldig bra at det var  

Noen forbedringer på det med rømningssoner, kontakte  

spørre om mere 



-          Bedre plan for reklame/annonser (lokal avis pris ca 4500 kr, samkjøring    
Østfold ca. 20'000kr) 

-          Sikre at det er teleslynge som fungerer der hvor arrangementet gjennomføres. 
-          Skrivetolk/teksttolk må bestilles i svært god tid, kan være nødvendig opptil 6 

mnd. før. 
-          Hvileseng(er) tilgjengelige i salen 
-          Ha ett mer aktivt forhold til A/V, multimedia og evt fremvisning av 

videoer/presentasjoner 
-          Kontrollpunkt i forhold til evakuering/rømning. Dialog med Brannvesen på 

forhånd? 
-          Fakkeltog; Samarbeid med andre interessenter kan godt starte betydelig 

tidligere 
-          Facebook/sosiale medier må planlegges og håndteres bedre. 

  
Det som fungerte godt i år: 

-          Bestilling av sal og oppfølging av utleier i forhold til våre behov rundt scene og 
arrangement 

-          Møtevert er en fantastisk god tjeneste og verdt pengene 
-          Økonomiske rammer fra SAFO/region er i passe størrelse i forhold til 

arrangementet 
Planlegging for neste års arrangement er en sak vi gjerne kan ha oppe på styremøter 
ofte gjennom året. 
Særlig dette med talere og tema er noe vi kan bruke mer tid på å bearbeide. Vi får da 
også mer tid til å sikre deltagelse fra talere og evt lage reserveplaner. 
Det kom forslag på Marianne Knutsen og Ida Hauge Dignes som hoved-del. Diskusjons 
type fremlegg. 
Andre kandidater kan være NFU, Jon Grue, Torstein Lerhol. 
  
Aktuelle temaer generelt kan være: Rettigheter, Vergemålsloven, Doktograt i 
funksjonshemmedes menneskerettigheter ved Kjersti Skarstad. 
  
 Fikk veldig mange gode tilbakemeldinger på dagen 

 
Sak 126/19 Referat fra AOF Østfold 

Vedtak         Anne-Lise Nilsen var på møte til AOF Østfold, kom med en liten 

                     oppsummering fra dette møte, som stort sett gikk på økonomi og 

                     kurser og Viken 2020 

Sak 127/19 Viken 2020 

Vedtak         Dette blir tatt opp igjen på neste styremøte 

Sak128/19 Kontoret 

Vedtak         Vi fornyer kontrakten for kontoret, vi kommer til å fortsette med  

                      åpent kontor fra nyåret. Etter første styremøte har vi åpent kontor. 



Sak 129/19 Årsmøte 2020 

Vedtak         Vi tar opp dette på neste styremøte 

Sak 130/19 Program for medlemsmøte 2020 

Vedtak         Forslag til aktiviteter: 

-          Leder for Rådet 
-          Invitere diagnoselag til en presentasjon  
-          Invitere NHFU til en presentasjon 
-          Medlemsaktivitet: Grilling og friluftstur, f.eks. til Mærrapanna 
-          Medlemsaktivitet: Grilling ved kontoret 
-          Felles aktivitet med Helsesportlaget? F.eks. samordne med grilling på   

Mærrapanna? Evt kunne har grilling/treff på Evenrød? 
-          Sommeravslutning (se i sammenheng med grilling og andre aktiviteter på 

sommerstid) 
-          Juleavslutning 

  
Sak 131/19 Eventuelt 
                   Ingen saker på eventuelt. 
 
 
Møtet Hevet klokken 14.45                Neste styremøte 14 januar 2020 på Kontoret 
 
 
 
NHF Fredrikstad 
 
Anne-Lise Nilsen 
 
Sekretær  
 
 
 
 

                       

 

 


