
Protokoll for styremøte 12.0
Hos Turid Haaland. 

Tilstede: Ken Jackson, Liv Helene Johansen
Anders Hauge Olsen 

Forfall: Irene Antonsen 

Saksliste: 

Sak 57/18 Godkjenning av innkalling

Vedtak       Innkallingen godkjent

Sak 58/18 Godkjenning av saksliste

Vedtak       Saksliste godkjent

Sak 59/18 Godkjenning av Protokoll 08.05.2018

Vedtak       Protokollen godkjent

Sak 60/18 Medlemsmøte til høsten

Vedtak      NHF Fredrikstad sk

Sak 61/18 Mangfolddagen u Fredrikstad.

Vedtak       29 juli 2018 er det mangfolddagen i Fredrikstad. NHF Fredrikstad 

                    skal holde en appell som Ken Jackson skal holde, det er blitt utgitt 4

                    min til appell vær som skal si noe. Skal skrive til medlemmene ang

                    dette, slik at de vet at det er bare og møte opp. Skal også prøve med

                    Stand og invitere NHFU og Regionen

Sak 62/18 Fredrikstad Pride 

Vedtak       25 august 2018 er det Pride i Fredrikstad. NHF Fredrikstad møter

                    opp med Parole Likeverd for alle. Ken Jackson skal spørre om noen

                    kan lage en plakat med regnbuefargene. Det starter ca kl 12.00.

                    Kommer tilbake med mere informasjon til neste styremøte i august,

 

.06.2018 kl 19.00 Drøbaks vei 1B, 1619 Fredrikstad 

Liv Helene Johansen, Turid Haaland, Anne-Lise Nilsen

innkalling 

Vedtak       Innkallingen godkjent 

Sak 58/18 Godkjenning av saksliste 

Vedtak       Saksliste godkjent 

Sak 59/18 Godkjenning av Protokoll 08.05.2018 

Vedtak       Protokollen godkjent 

Sak 60/18 Medlemsmøte til høsten 

Vedtak      NHF Fredrikstad skal ha medlemsmøtene sine på Holmen Eldresenter

Sak 61/18 Mangfolddagen u Fredrikstad. 

Vedtak       29 juli 2018 er det mangfolddagen i Fredrikstad. NHF Fredrikstad 

skal holde en appell som Ken Jackson skal holde, det er blitt utgitt 4

min til appell vær som skal si noe. Skal skrive til medlemmene ang

dette, slik at de vet at det er bare og møte opp. Skal også prøve med

Stand og invitere NHFU og Regionen. 

 

Vedtak       25 august 2018 er det Pride i Fredrikstad. NHF Fredrikstad møter

opp med Parole Likeverd for alle. Ken Jackson skal spørre om noen

kan lage en plakat med regnbuefargene. Det starter ca kl 12.00.

Kommer tilbake med mere informasjon til neste styremøte i august,

.2018 kl 19.00 Drøbaks vei 1B, 1619 Fredrikstad 

Lise Nilsen, 

al ha medlemsmøtene sine på Holmen Eldresenter 

Vedtak       29 juli 2018 er det mangfolddagen i Fredrikstad. NHF Fredrikstad  

skal holde en appell som Ken Jackson skal holde, det er blitt utgitt 4 

min til appell vær som skal si noe. Skal skrive til medlemmene ang 

dette, slik at de vet at det er bare og møte opp. Skal også prøve med 

Vedtak       25 august 2018 er det Pride i Fredrikstad. NHF Fredrikstad møter 

opp med Parole Likeverd for alle. Ken Jackson skal spørre om noen 

kan lage en plakat med regnbuefargene. Det starter ca kl 12.00. 

Kommer tilbake med mere informasjon til neste styremøte i august, 



                         på epost og på FB siden 

Sak 63/18 Stand/Kakelotteri 

Vedtak        26 juni 2018 er det stand på Torvbyen i Fredrikstad fra kl 12.00- 

                     15.00, Anne-Lise Nilsen kontakter Kjetil Ingebrigtsen om han vil 

                     være med på stand. Kakelotteri: 14-15 september på Østfoldhallen. 

                     Ken Jackson spør Willy Aagaard om regler for bøttelotteri. 

Sak 64/18 Høstkonferanse  

Vedtak       Høstkonferansen 07-08 sep 2018 i Asker, de som vil være med må 

                   melde seg på innen 7 august 2018, Ken Jackson, Anders Hauge Olsen 

                   og Turid Haaland med assistent melder seg på fra NHF Fredrikstad, 

                   Liv Helene Johansen og Anne-Lise Nilsen melder seg på fra NHF Rygg 

                   og Råde 

Sak 65/18 Julemøte 

Vedtak      NHF Fredrikstad skal ha julemøte i November, kommer tilbake med 

                   dette til neste styremøte i august 

Sak 66/18 Kontoret 

Vedtak       Anders Hauge Olsen skal bestille persienner til kontoret, Anne-Lise  

                    Nilsen ringer FASVO om det er mulig å få låne med doforhøyer med 

                    håndtak. Ringer også til Forvaltningskontoret i Fredrikstad om vi kan 

                    sette opp en rampe ved inngangen. 

Sak 67/18 Ships Races Fredrikstad 2019 

Vedtak       Anders Hauge Olsen Jobber med denne saken, skal prøve å få en 

                    eller to som kan bli med båten fra Fredrikstad til Stavanger, de må  

                    være oppegående og kan være rullestolbruker, med manuell 

                   rullestol Anders skal søke Ekstrastiftelen på midler både til dette og  

                       



 

                    til julemøte, fristen for dette er 15 september. Skal også prøve om 

                    det er noen sponsorer som kan støtte dette. Anders gir beskjed til 

                    styret på e-post eller på  

                    FB eller kommer med informasjon til neste styremøte i august. 

 

Sak 68/18 Møteplan til høsten 

Vedtak      Vi bruker den listen som er satt opp for hele året 

Sak 69/18 NHF Fredrikstad engasjerer seg på Hvaler ang BPA og SFO 

Vedtak       Sender partiprogram til alle partiene i Fredrikstad kommunen og  

                    gjenta til Hvaler. Ken Jackson, Liv Helene Johansen og Anne-Lise 

                    Nilsen drar til kontoret og gjør jobben der. Ken Jackson snakker med 

                    Celina Sjøberg ang SFO. Fredrikstad kommune utredes til neste år 

                    ang BPA 

Sak 70/18 NHF Fredrikstad sin sommeravslutning 29.06.2018 

Vedtak      Anders Hauge Olsen tar seg av bordbestilling på Slippen og Ken 

                   Jackson bestiller billetter til Båthusfestivalen 

Sak 71/18 Eventuelt 

 Åpent møte – Regionen, 3 desember 
 Aktiviteter, stand, møter, se over 
 Stand fra NHF Øst 
 Brukerombudet 
 SFO 

Vedtak    Ken Jackson orienterer om FN-dagen 3 desember, NHF Øst vil gjerne 
bli med- det er trekkplaster i fra dem. Venter på svar i fra NHF Øst. Vi diskuterte 
om vi skal bruke Litteraturhuset i Fredrikstad, invitere Jan Grue, tidligere leder i 
senterungdommen. Får innspill til program. Styret skal tenke på dette i 
sommerferien og kommer tilbake med dette til høsten. Ken Jackson melder inn 
til NHF ØST og til Gabriel og Ziad i NHFU Øst 



 

Anders Hauge Olsen er blitt valgt inn i NAV Brukerutvalget, de har 4 møter i 
året.  

SAFO ØST Ken Jackson og Anders Hauge Olsen representerer som varamedlem. 

Møtet hevet kl 21.30                               Neste styremøte hos Turid Haaland er 14 

                                                                      august 2018 

 

 

NHF Fredrikstad 

Anne-Lise Nilsen 

Sekretær 

 

 

                  


