
Protokoll for styremøte 11.06.2019 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad

Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen, Turid Haaland, 

                 Anne-Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen

Forfall      Liv Helene Johansen, Ali Mustafa Manla

Saksliste 

Sak 59/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak       Innkallingen godkjent

Sak 60/19 Godkjenning av Saksliste

Vedtak       Saksliste godkjent med 2 korreksjoner

Sak 61/19 Godkjenning av protokoll 14.05.2019

Vedtak       Protokollen godkjent

Sak 62/19 Økonomi v/ Økonomiansvarlig Sylvie Simonsen

Vedtak       Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen gikk igjennom økonomien til 

                    laget, den er så ryddig å fin. Vi i styret skal bruke en konto, og konto

                    nr er 1000.2811.753. V

                    vipps nr skal Ken Jackson ordne til Sylvie Simonsen slik at hun kan

                    gå inn og se hva som kommer inn på den kontoen. 

                    Brønnøysundregisteret skal Ken Jack

                    navnet på NHF Fredrikstad og det nye sittende styret for 2019

                    Sylvie Simonsen vil få en regning fra Eli Brenstad for at hun vasker 

                    kontoret. 

Sak 63/19 3 Desember – Internasjonal dag for mennesker med nedsatt 

                    Funksjonshemming.

Vedtak       I stedet for funksjonshemming 

 

Protokoll for styremøte 11.06.2019 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad

Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen, Turid Haaland, 

Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen 

Forfall      Liv Helene Johansen, Ali Mustafa Manla 

Sak 59/19 Godkjenning av innkalling 

Vedtak       Innkallingen godkjent 

Sak 60/19 Godkjenning av Saksliste 

Vedtak       Saksliste godkjent med 2 korreksjoner 

Sak 61/19 Godkjenning av protokoll 14.05.2019 

Vedtak       Protokollen godkjent 

Økonomi v/ Økonomiansvarlig Sylvie Simonsen 

Vedtak       Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen gikk igjennom økonomien til 

laget, den er så ryddig å fin. Vi i styret skal bruke en konto, og konto

nr er 1000.2811.753. Vi har også et vipps nr som er 557959. Dette

vipps nr skal Ken Jackson ordne til Sylvie Simonsen slik at hun kan

gå inn og se hva som kommer inn på den kontoen.  

Brønnøysundregisteret skal Ken Jackson ta seg av, sette det nye

navnet på NHF Fredrikstad og det nye sittende styret for 2019

Sylvie Simonsen vil få en regning fra Eli Brenstad for at hun vasker 

Internasjonal dag for mennesker med nedsatt 

Funksjonshemming. 

Vedtak       I stedet for funksjonshemming – skal det være funksjonsevne

Protokoll for styremøte 11.06.2019 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad 

Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen, Turid Haaland,  

Vedtak       Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen gikk igjennom økonomien til  

laget, den er så ryddig å fin. Vi i styret skal bruke en konto, og konto 

557959. Dette 

vipps nr skal Ken Jackson ordne til Sylvie Simonsen slik at hun kan 

son ta seg av, sette det nye 

navnet på NHF Fredrikstad og det nye sittende styret for 2019-2020.  

Sylvie Simonsen vil få en regning fra Eli Brenstad for at hun vasker  

Internasjonal dag for mennesker med nedsatt  

evne 



                     Litteraturhuset, Fredrikstad, Anders og Anne-Lise skal til  

                     Litteraturhuset og snakke om scenen vi hadde i fjord, få litt bedre 

                     tilgjengelig. 

                     Brev til deltagerne, styret ble enige om å invitere 

                     Likeverdsalliansen, prate i maks 10 min, Leder i NHF Halden- 

                     Aremark, HBF, Ordfører, NHFU. Vi skal ikke invitere NHF Øst denne 

                     gangen. Første omgang, sende brev til HBF og til NHF  

                     Halden-Aremark. Ken Jackson er invitert til NHF Sarpsborg på 

                     medlemsmøte til høsten, skal da prate litt om det som NHF 

                     Fredrikstad gjør og om 3 desember. Region Øst satte opp et 

                     budsjett på kr 30.000 til NHF Fredrikstad, det skal gå til møtesal, 

                     annonser, kaffe. 

Sak 64/19 Fredrikstad Pride 

Vedtak      Ken Jackson undersøker når Fredrikstad Pride har sitt opptog i 

                   Fredrikstad. Ken gir beskjed på FB-sitt styre side 

Sak 65/19 Sommeravslutning 2019  

Vedtak      Det er 18 stykker som har meldt seg på sommeravslutning 

                   m/assistenter. Ledsagere kommer ikke inn gratis på Båtusfestivalen. 

                   Ken Jackson skal bestille billetter, Anders Hauge Olsen undersøker 

                   hvordan de på Fridays vil ha bestilling av maten i og med at vi skal på 

                   Båtusfestivalen kl 20.00. 

                   Hvis de vil ha forhåndsbestilling, blir Anders og Anne-Lise enige om 

                   dette, pris innen ca. kr 300.  

Sak 66/19 Teleslynge 

Vedtak       Styret ble enige om å bruke penger i fra Loppeberget på en 

                    Teleslynge m/ 2 mikrofoner. 



Sak 67/19 Roll Upp 

Vedtak      Ken Jackson hadde med seg to utkast, det ble den vi hadde i 1 mai 

                   opptoget, Ken skal ordne ferdig bilde som skal være på Roll Uppen 

                   og sender den til Anne-Lise Nilsen som sender den videre til pilot1 i 

                   Sarpsborg som har sagt seg villig til å lage en til NHF Fredrikstad. 

                   Det kommer på kr. 999+moms 

Sak 68/19 Referatet fra Brukerutvalget – Anders Hauge Olsen 

Orientering  Anders Hauge Olsen orienterte til styret fra Brukerutvalget, han 

                       referte i fra pairene han hadde fått da han ikke var på møte. SAFO 

                       har nyhetsbrev som blir lagt ut på nett og kan være mye 

                       interessant informasjon. 

                      Boligkonferanse 17 juni, Ken Jackson og Anne-Lise Nilsen drar på 

                     dette møte. 

                     Østfold Hjelpemiddelsentralen har noen deler liggende til 

                     oppbevaring, men motorer til el-stoler, senger osv. har de ikke 

                     kapasitet til å ha liggenes 

Sak 69/19 Tilgjengelig Hoteller i Fredrikstad 

Vedtak       Styret mente vi må ta på oss jobben med å gå rundt å kartlegge 

                    hotellene i Fredrikstad, styret søker om midler om dette til 

                    ExtraExpress. Det samme blir med Kollektive i Fredrikstad, mye å ta i 

                    der også. Styret mente vi må ta dette på alvor. Anders setter opp en 

                    plan som vi kan jobbe med i løpet av sommeren 

Sak 70/19 Fra Regionkontoret – Ken Jackson 

Vedtak      Ken Jackson drar på Landsmøte til NHF Sentralt 

Sak 71/19 Personopplysninger 

Vedtak      Styret snakket om Personopplysninger som har fått en ny lov i fra 



                     NHF sentralt, viktig å slette gamle medlemslister, ikke lov og legge 

                     ut personnr, bilder av personer som ikke er blitt spurt først. 

Sak 72/19 Eventuelt 

 Innspill til høstens medlemsmøter 

Vedtak      Styret ble enige om å invitere Brukerombudet og LFS.  

                   Brukerombudet 19 september og LFS 24 oktober også tar vi 

                   juleavslutning 21november for medlemmene. Styret tar  

                   juleavslutning på kontoret 10 desember. 

Møtet hevet kl. 14.25                         Neste styremøte 13 august på Voldgata 97,  

                                                                                       Gamle Fredrikstad  

 

NHF Fredrikstad 

Anne-Lise Nilsen 

Sekretær  

 

 

 

 


