
Protokoll for styremøte 14.0
Hos Turid Haaland. 

Tilstede: Ken Jackson, Liv Helene Johansen

Forfall: Irene Antonsen, Anders Hauge Olsen, 

               Sylvie Winnie Beathe Simonsen
 

Protokoll 

Sak 74/18 Godkjenning av innkalling

Vedtak       Innkallingen godkjent

Sak 75/18 Godkjenning av saksliste

Vedtak       Sakslisten godkjent

Sak 76/18 Godkjenning av Protokoll 12.06.2018

Vedtak       Protokollen godkjent med endring

Sak 77/18 Økonomiansvarlig

Vedtak       På grunn av vår forrige økonomiansvarlig, Per Morten Gundersen

                    trakk seg som økonomi

                    at Sylvie Winnie Beathe Simonsen tar over som økonomiansvarlig

                    fra dags dato 14.08.2018. Styret godkjente forslaget.

Sak 78/18 Fredrikstad Pride 25.008.2018

Vedtak       NHF Fredrikstad skal gå i parade for Fredrikstad Pride 25.08.2018.

                    Alle lag i Østfold er blitt invitert og NHFU Øst, NHF Øst. Vi skal ha

                    med plakater og flagg, vi fikk låne en bander, men den blir for stor,

                    så styret ble enige om å ikke bruke den, Ken Jackson tar den med

                    tilbake til Oslo og takker for tilbudet. Vi skal møtes ved Fredrikstad 

                    Rådhus, skal også ha med løpesedler som vi skal gi ut.

Sak 79/18 Høstkonferanse 07

 

.08.2018 kl 19.00 Drøbaks vei 1B, 1619 Fredrikstad 

Liv Helene Johansen, Turid Haaland, Anne-Lise Nilsen

, Anders Hauge Olsen,  

Sylvie Winnie Beathe Simonsen 

Sak 74/18 Godkjenning av innkalling 

Vedtak       Innkallingen godkjent 

Sak 75/18 Godkjenning av saksliste 

Sakslisten godkjent 

Sak 76/18 Godkjenning av Protokoll 12.06.2018 

Vedtak       Protokollen godkjent med endring 

Sak 77/18 Økonomiansvarlig 

Vedtak       På grunn av vår forrige økonomiansvarlig, Per Morten Gundersen

trakk seg som økonomiansvarlig på grunn av sykdom, vedtok styret

at Sylvie Winnie Beathe Simonsen tar over som økonomiansvarlig

fra dags dato 14.08.2018. Styret godkjente forslaget. 

Sak 78/18 Fredrikstad Pride 25.008.2018 

F Fredrikstad skal gå i parade for Fredrikstad Pride 25.08.2018.

Alle lag i Østfold er blitt invitert og NHFU Øst, NHF Øst. Vi skal ha

med plakater og flagg, vi fikk låne en bander, men den blir for stor,

så styret ble enige om å ikke bruke den, Ken Jackson tar den med

tilbake til Oslo og takker for tilbudet. Vi skal møtes ved Fredrikstad 

Rådhus, skal også ha med løpesedler som vi skal gi ut. 

onferanse 07-08 september 2018 

.2018 kl 19.00 Drøbaks vei 1B, 1619 Fredrikstad 

Lise Nilsen,  

Vedtak       På grunn av vår forrige økonomiansvarlig, Per Morten Gundersen 

ansvarlig på grunn av sykdom, vedtok styret 

at Sylvie Winnie Beathe Simonsen tar over som økonomiansvarlig 

F Fredrikstad skal gå i parade for Fredrikstad Pride 25.08.2018. 

Alle lag i Østfold er blitt invitert og NHFU Øst, NHF Øst. Vi skal ha 

med plakater og flagg, vi fikk låne en bander, men den blir for stor, 

så styret ble enige om å ikke bruke den, Ken Jackson tar den med 

tilbake til Oslo og takker for tilbudet. Vi skal møtes ved Fredrikstad  



Vedtak        Turid Haaland med Assistent, Anders Hauge Olsen og Ken Jackson 

                     melder seg på fra Fredrikstad og Liv Helene Johansen med assistent  

                     og Anne-Lise Nilsen melder seg på fra NHF Rygge og Råde 

Sak 80/18 Tilrettelegging av badeplassen på Foten 

Vedtak       Turid Haaland tok opp badeplassen på Foten og dette skal Ken 

                    Jackson og Anders Hauge Olsen se nærmere på, styret vil få referat 

                    på neste styremøte 

Sak 81/18 Medlemsmøte 20 september 2018 

Vedtak       Ken Jackson skal vise lysbilder fra Fredrikstad Pride 2018, også skal vi 

                    spørre HBF om de kan komme og fortelle litt hva de holder på med. 

                    Ken Jackson skal ringe og høre om de kan komme. Til bevertning blir  

                    det rundstykker og kaffe, Anne-Lise Nilsen ringer kafeen på Holmen 

                    Eldresenter og bestiller. 

Sak 82/18 3 Desember 

Vedtak       Anne-Lise Nilsen har undersøk hva det koster å leie store salen på 

                    Litteraturhuset i Fredrikstad den 3 desember, de skal ha kr 5000 og 

                    en assistent koster kr 250 pr time. Styret skal høre om Synneva 

                    Østvik kan komme, men får ikke høre fra henne før i begynnelsen av 

                    september, så styret skal høre med Litteraturhuset om de kan holde 

                    av salen til da. Skal også invitere NHF Halden-Aremark og NHF  

                    Sarpsborg i og med at vi samarbeider med dem 

Sak 83/18 Nye datoer for Stand på Torvbyen 

Vedtak      Turid Haaland har undersøkt når vi kan ha stand på Torvbyen i 

                   Fredrikstad, det blir 21.08.2018 og 30.10.2018 Turid Haaland og 

                   Anne-Lise Nilsen kommer og skal også spørre Kjetil Ingebrigtsen om 

                   han også kan komme 



Sak 84/18 Kakelotteri 14-15 september Østfoldhallen 

Vedtak       Anne-Lise Nilsen bestiller 10 kaker pr dag fra Baker Paulsen i 

                   Sarpsborg, kjøper også flere lodder. Ken Jackson undersøker med 

                   Willy Aagaard ang Kakelotteriet. Starter kl 11.00: Liv Helene 

                   Johansen og Anne-Lise Nilsen sitter kl 14.00, da kommer Turid 

                   Haaland og Ellen? Og sitter til ca. 18.00, det samme dagen etter. 

Sak 85/18 Getting Startet  

Vedtak       Dette er et program som styret kan dele kalender og dokumenter. 

                    Dette blir tatt opp på neste styremøte. 

Sak 86/18 Extrastiftelsen 

Vedtak       Søke på julebord og dette med 3 desember. Søknadsfrist 15 

                    september, Anders Hauge Olsen blir kontaktetom han kan gjøre 

                    dette 

Sak 87/18 Eventuelt 

 Fjellberg Båthavn- Toalettet 

Vedtak      Det er ikke tilgjengelig toalett for Rullestolbrukere, Ken Jackson skal 

                   undersøke dette nærmere og komme med rapport på neste 

                   styremøte  

 Søke støtte fra Fredrikstad kommune 

Vedtak       Ken Jackson orienterer til styret om det å kunne søke på midler fra  

                    Fredrikstad kommune, styret gir denne oppgaven videre til Anders 

                    Hauge Olsen. Ken Jackson skal snakke med Anders om dette. 

 Lions 

Vedtak       Sommerleirer for voksne ungdommer, det er ingen norske  

                    ungdommer som kommer på disse sommerleirene, dette kan være 

                     et felles prosjekt mellom NHFU Øst og HBF og Lions. Invitere Lions 



                   på et medlemsmøte slik at de kan prat om sommerleiren 2019. Dette 

                   kan også være noe for Handikapnytt. Styret skal ha Lions i tankene 

                   på hva vi skal gjøre videre. Det ble også nevnt Bueskytterlaget i 

                   Fredrikstad, dette kan vi tenke på og ta opp på et annet styremøte  

 Regnskapet 

Vedtak       Ken Jackson tok opp for styret regnskapet som Willy Aagaard har  

                    gjort for oss. Styret diskuterte litt om det og få mere inn mere  

                    penger, vi kan høre med noen sponsorer og vi skal også gå igjennom 

                    legat boka og se om det er noe der vi kan søke på, Liv Helene  

                    Johansen, Ken Jackson og Anne-Lise Nilsen møtes på kontoret en 

                    dag og snakker litt om dette.       

 

Møtet Hevet kl 21.15               Neste møte er 11 september hos Turid Haaland 

 

NHF Fredrikstad 

Anne-Lise Nilsen 

Sekretær 

 

 

                      

 


