
Protokoll for styremøte 12.11

Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen, 

                 Anne-Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen, 

                      Ali Mustafa Manla

Saksliste 

Sak 110/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak         Innkallingen godkjent

Sak 111/19 Godkjenning av 

Vedtak         Sakslisten godkjent

Sak 112/19 Godkjenning av Protokoll 14.10.2019

Vedtak         Protokollen godkjent

Sak 113/19 Økonomi v/ Økonomian

Vedtak         Sylvie Simonsen gikk igjennom økonomien til laget, laget har en bra

                      økonomi, Ken Jackson sender bilag fra siste lotteri til Sylvie 

Sak 114/19 Honorar 

Vedtak         Styret legger fram et forslag

                      Ken Jackson har i dag 

                      Turid Haaland har i dag kr 1000 
1000 

                      Styret legger fram til årsmøte å
slik  

                      at det blir kr 600

                      Utregningen er som følger:

                  5500 budsjettert
                 1500 til Ken 
                 1000 til Turid for mat

 

11.2019 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad

Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen,  

Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland 

Ali Mustafa Manla 

110/19 Godkjenning av innkalling 

Vedtak         Innkallingen godkjent 

Sak 111/19 Godkjenning av Saksliste 

Vedtak         Sakslisten godkjent 

Sak 112/19 Godkjenning av Protokoll 14.10.2019 

Vedtak         Protokollen godkjent 

Sak 113/19 Økonomi v/ Økonomiansvarlig Sylvie Simonsen 

Vedtak         Sylvie Simonsen gikk igjennom økonomien til laget, laget har en bra

økonomi, Ken Jackson sender bilag fra siste lotteri til Sylvie 

Vedtak         Styret legger fram et forslag til årsmøte 2020 

Ken Jackson har i dag kr 1500 – Styret setter opp forslag på kr 2000

Turid Haaland har i dag kr 1000 – Styret setter opp forslag på kr 

Styret legger fram til årsmøte å dele kr 3000 på 5 stykker i styret, 

at det blir kr 600 

Utregningen er som følger: 

5500 budsjettert 

1000 til Turid for mat 

.2019 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad 

Vedtak         Sylvie Simonsen gikk igjennom økonomien til laget, laget har en bra 

økonomi, Ken Jackson sender bilag fra siste lotteri til Sylvie  

Styret setter opp forslag på kr 2000 

Styret setter opp forslag på kr 

dele kr 3000 på 5 stykker i styret, 



                  3000 delt på Anne-Lise, Ali, Anders, Turid og Sylvie 
                  3000/5= 600 
Sak 115/15 3 Desember – Internasjonal dag for menneske med  
                         Funksjonsnedsettelse 

 Kjøreplan 
 Døvetolk 
 Direktesending 
 Rampe opp til Cenen 

Vedtak          Styret tok 3 desember til orientering. Sylvie har snakket med NAV  

                       ang døvetolk, skrivetolk, Nav skal gi nærmere beskjed til Sylvie når 

                       de har fått tak i en person for dette område, og Sylvie gir videre 

                       beskjed til styret. Ken skal undersøke ang direktesending, når det  

                       gjelder kjøreplan skal Anders sette opp kjøreplan og sende til 

                       styret.  Til bevertning blir det kaffe og te. Ken skal ordne dette 

                       med annonse til avisene i hele Østfold, annonse på FB, 

                       hjemmesiden til NHF Fredrikstad. Vi skal også snakke med 

                       Litteraturhuset om ULOBA kan stå stan i gangen. Vi skal ha en 

                       møtevert som er med hele kvelden. 

Sak 116/19 Donering av dokumenter 

Vedtak         Ken Jackson skal snakke med Borgarsyssel om NHF Fredrikstad kan 

                      ha gamle dokumenter og regnskap hos seg 

Sak 117/19 Plan for årsmøte 2020 

Vedtak         Utsetter dette til neste styremøte 10 desember 

Sak 118/19 Julebord 21.11.2019 på Holmen Eldresenter 

Vedtak         Fra Fredrikstad Helsesportslag kommer Ellen med 2 barn som 

                      Gjester, styret godkjente dette. Det er 19 stykker som har meldt 

                      seg på, Anne-Lise sender en purring på betaling av egenandelen. 

                      Anne-Lise ringer Odd Fellow og bekrefter julematen, ringer også 



                      Holmen kafe og bestiller kaffe og drikke til maten, Ken skal 

                       undersøke dekketøy som vi må ha med selv. Kopper og glass får vi 

                       på Holmen da vi bestiller kaffen og drikke der. Anne-Lise 

                       undersøker to butikker om vi kan få en julekurv til utlodning 

Sak 119/19 Stan og lotteri 

Vedtak         Det kom inn ca. kr 3900 på siste lotteriet 4 -5 november på  

                      Østfoldhallen, vi skal fra nyåret prøve og få bare lotteri i helger. 

Sak 120/19 Eventuelt 

 Fylkesrådet 
 Kontoret 
 Medlemstur 
 Søkt midler fra Fredrikstad kommune 
 Mat 10 desember 

Til orientering     Ken Jackson orienterte til styret at han kom ikke inn på Rådet i 

                               Fredrikstad, vi får ha kontoret 1 år til, Ken har søkt kr 20.000  

                               fra Fredrikstad kommune, svarfrist er slutten av november om 

                               vi får noe midler. Frist for å søke midler fra Extrastiftelsen er 

                               15 mars 2020 

                                Får vi midler fra Extrastiftelsen 15 november, må vi diskutere  

                                tur, hvor og når dette skal skje, vi i fest arrangementet, 

                               Anders og Anne-Lise skal sette opp et forslag. Og tar det med 

                               til neste styremøte 

 

Møtet hevet klokken 13.50                          Neste styremøte 10 desember på 

                                                                                                    Kontoret 

 

NHF Fredrikstad 



Anne-Lise Nilsen 

 


