
 

 

Protokoll for styremøte 13.08.2019 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad 

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

                 Anne-Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen, Ali Mustafa Manla 

 

Gjester: John og Elisabeth Golding 

Saksliste 

Sak 72/19 Godkjenning av innkalling 

Vedtak       Innkallingen godkjent 

Sak 73/19 Godkjenning av saksliste 

Vedtak       Saksliste godkjent 

Sak 74/19 Godkjenning av protokoll 11.06.2019 

Vedtak       Protokoll godkjent 

Sak 75/19 Økonomi v/Økonomiansvarlig Sylvie Simonsen 

Vedtak       Sylvie Simonsen gikk igjennom Balanse og Årsresultatet til styret,  

                    styret godkjente dette, Sylvie og Ken samarbeider med VIPPS. Ken  

                    skal ordne med Brønnøysundregisteret og forandre navn på NHF 

                    Fredrikstad, han sender ut papiret som styret skal skrive under og 

                    sender dette tilbake til Ken. 

Sak 76/19 3desmber 2019-Internasjonal dag for mennesker med nedsatt 

                    Funksjonshemmede 

Vedtak       Anders, Ken og Anne-Lise samarbeider med opplegget for 3  

                   Desember, Anne-Lise har sendt program for dagen til Litteraturhuset  

                   for annonse, Ken tar seg av invitasjonene til de som skal komme, han 

                   skal også til NHF Sarpsborg sitt medlemsmøte 3 oktober og fortelle 



                   litt om hva NHF Fredrikstad gjør og samtidig orientere om møte 3 

                   desember 

Sak 77/19 Pride Fredrikstad – 24 august 2019 

Vedtak       Ken informerer mere om dette på FB til styret når han vet mere om 

                    dette.  

Sak 78/19 Lytt til folket – Ken  

Vedtak       Dette dreier seg om stort sett om Bomringen saken, styret ble enige 

                    om og si nei takk for dette tilbudet 

Sak 79/19 Reprentant i Rådet   

Vedtak       Styret ble enige om at Turid Haaland skal meldes inn og en i fra HBF  

                    kan ta vara – posisjonen.  Ane-Lise skriver inn til Hanne Grimstvedt  

                    og melder dette inn til henne   

Sak 80/19 Kontoret – Skal vi fortsatt ha kontoret 

Vedtak       Forslag fra Anders at vi kan beholde kontoret og at vi starter fra 

                    mandag 19 august 2019 med å holde kontoret åpent for alle fra 

                    klokken 11.00 – 14.00 ut året og ha et resyme om 2 måneder for å 

                    se hvordan dette går. Ken og Anne-Lise tar denne jobben og sitter  

                    på kontoret og jobber, Anne-Lise skriver informasjon om dette til  

                    medlemmene og på FB. Det ble også tatt opp enkelte aktiviteter 

                    som vi kan gjøre, stolpejakt, rebusløp, ansiktsmaling for dem som 

                    kan dette. Servering av kaffe og kaker. Invitere andre lag som 

                    kanskje vil bruke kontor mot betaling 

Sak 81/19 NHF ØST kurser 

Vedtak      De som vil være med på kurs utover høsten melder seg og sier i fra til  

                   Ken om hvilken kurser de melder seg på  

Sak 82/19 Datakurs – Ken og Anders 



Vedtak       Anders og Ken bestemmer om dette lar seg gjøre og kommer med 

                    informasjon til neste styremøte 

Sak 83/19 Teleslynge – Innkjøp for pengene fra Loppeberget 

Vedtak       Ken skal kjøpe teleslynge til neste styremøte 

Sak 84/19 Kakelotteri 30-31-august 2019 på Østfoldhallen kl 11.00-17.00 

Vedtak      Kjøpe kaker for gavekortene som er igjen hvis det går, 7 kaker + 8 

                   blomster, fredag og lørdag, må også kjøpe flere lodder. Kjøpe 

                   blomster hos Guttas blomster på Dikeveien 

                   Fredag 30 august: Turid – Sylvie kl 11.00 – 14.00 

                                                     Ken – Anne-L kl 14.00 – 17.00 

                   Lørdag 31 august: Turid – Sylvie kl 11.00 – 14.00 

                                                     Ken – Anne-L kl 14.00 - 17.00  

Sak 85/19 Medlemsmøte 22 august 2019  

Vedtak       Sverre Bergenholdt er blitt invitert på medlemsmøte 22 august, han 

                    skal snakke litt om historien om NHF. Det blir kaffe og Rundstykker  

                    og utlodning 

Sak 86/19 Søknad til Extrastiftelsen – 15 september 

Vedtak       Anders søker om midler for tilgjengeligheter på Hoteller i 

                   Fredrikstad og juleavslutning – Fristen for å søke er 15 september 

Sak 87/19 Eventuelt 

 Hjelpemiddelsentralen 

Vedtak       Anders undersøker saken fra Turid Haaland ang rullestolen og ferie. 

 Seniormesse 

Vedtak       NHF Fredrikstad har også i år blitt invitert til seniormesse på 

                   Kongstenhallen i Fredrikstad 8 oktober 2019 klokken 11.00 – 15.00 

Vedtak       NHF Fredrikstad melder seg på innen 1 september. Anne-Lise ordner 



                      Påmeldingen 

 Revisor 

Vedtak       Styret inviterer Fredrik Fjeld Johansen fra HBF som har sagt ja til og 

                    være Revisor for NHF Fredrikstad, til neste styremøte, 10 

                    september. Anne-Lise skriver en invitasjon. 

 Helgen før valget – 10 september 

Vedtak       Siden valget er 09.09.2019 og styre er på Høstkonferanse, kan ikke  

                    styret være med på å oppsøke politikerne som står på stan i  

                    Fredrikstad. Det blir gjort det samme i Asker sentrum hvor  

                    Høstkonferansen skal være.  

 

Møte avsluttet kl 13.45                              Neste styremøte 10.09.2019 på 

                                                                                  Kontoret i Voldgata 97 

 

NHF Fredrikstad 

Anne-Lise Nilsen 

Sekretær 

 

 


