
Protokoll fra styremøte 13.03.2018 hos Anne
Tilstede: Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Turid

Forfall: Kjetil Ingebrigtsen, 

Saksliste 

Sak 23/18 Godkjenning av innkalling

Vedtak       Innkallingen godkjent

Sak 24/18 Godkjenning av saksliste

Vedtak       Saksliste godkjent

Sak 25/18 Godkjenning av protokoll 13.02.2018

Vedtak       Protokollen godkjent

Sak 26/18 BPA – aksjon 

Vedtak       Ken Jackson orienterte til styret ang dette med BPA

                    3tje gangen dette kommer opp i 

                    Protesterer. Ken Jackson skriver en kronikk i avisen, viktig

                    å få fram hva BPA og ULOBA vil ha fram og stå sammen.

                    Tar også kontakt med LO og orienterer til dem også.

                     1 mai toget, en liten demonstrasjon ang BPA.

                     Anne-Lise Nilsen skal spørre NHF Rygge og Råde om det

                     er greit at NHF Fredrikstad kommer på medlem

                     demmes da dette skal bli tatt opp.

                     NHF Fredrikstad ordner et åpent møte med BPA og

                      medlemmene. Ken Jackson kontakter BPA når det kan

                      passe dem og komme

 

fra styremøte 13.03.2018 hos Anne-Lise Nilsen Hannestadtunet 5A 
Tilstede: Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland, Anne-Lise Nilsen

 Irene Antonsen 

Sak 23/18 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjent 

Sak 24/18 Godkjenning av saksliste 

Vedtak       Saksliste godkjent 

Sak 25/18 Godkjenning av protokoll 13.02.2018 

Vedtak       Protokollen godkjent 

 

Vedtak       Ken Jackson orienterte til styret ang dette med BPA

3tje gangen dette kommer opp i bystyret og Rådet

Protesterer. Ken Jackson skriver en kronikk i avisen, viktig

å få fram hva BPA og ULOBA vil ha fram og stå sammen.

r også kontakt med LO og orienterer til dem også.

1 mai toget, en liten demonstrasjon ang BPA. 

Lise Nilsen skal spørre NHF Rygge og Råde om det

er greit at NHF Fredrikstad kommer på medlemsmøte

demmes da dette skal bli tatt opp. 

NHF Fredrikstad ordner et åpent møte med BPA og

medlemmene. Ken Jackson kontakter BPA når det kan

passe dem og komme. Forslag 24 mai 2018 

Lise Nilsen Hannestadtunet 5A 
Lise Nilsen 

Vedtak       Ken Jackson orienterte til styret ang dette med BPA, det er  

bystyret og Rådet 

Protesterer. Ken Jackson skriver en kronikk i avisen, viktig 

å få fram hva BPA og ULOBA vil ha fram og stå sammen. 

r også kontakt med LO og orienterer til dem også. 

Lise Nilsen skal spørre NHF Rygge og Råde om det 

smøte 

NHF Fredrikstad ordner et åpent møte med BPA og 

medlemmene. Ken Jackson kontakter BPA når det kan 



                   Orienteringsmøte, kombinert med medlemsmøte. 

Sak 27/18 Kontoret – Får nøkkelen i løpet av uken. 

Vedtak       Når Ken Jackson har fått nøkkelen til kontoret kan styret 

                    bestemme seg for hva de skal ha av møbler, det er mye 

                    bra på gjenbruksbutikken og på Finn.no 

Sak 28/18 Stand 

Vedtak       27 mars 2018 skal styret stå stand på Torvbyen i 

                    Fredrikstad fra kl. 12.00-16.00, da kommer Ken Jackson, 

                    Turid Haaland og Anne-Lise Nilsen. Anders Hauge Olsen  

                     kommer også. 

Sak 29/18 Referat fra NHF Øst sitt Vervekampanje 2018 på Mastemyr 

Vedtak       Anders Hauge Olsen orienterte fra møte, det ble tatt opp  

                    mange gode ideer, ringe til medlemmene for å høre etter 

                    medlemskapet, om de har glemt å betale, kan være 

                    mange årsaker til dette. Få en ny oppdatert medlemsliste 

                    en gang i mnd. Anne-Lise Nilsen spør om dette og sender 

                    til resten av styret. Anne-Lise Nilsen skal purre på Gyda 

                    om hun kan sende over det i fra Vervekampanjen. Høre 

                    med HBF om de er interessert i å samarbeide med NHF 

                    Fredrikstad. 

Sak 30/18 NHF Fredrikstad sitt årsmøte 2018 

Vedtak      Ken Jackson får ikke tid til å skrive budsjett 2018. Til 

                   bevertning blir det marsipankake og kaffe. 

Sak 31/18 NHF Øst kurs 



Vedtak       Det ble tatt opp kurser som NHF Øst har, der var det noen 

                  av styremedlemmene som ville bli med. Anders Hauge 

                  Olsen representerer NHF Øst på kursene. 

                  Datakurs for medlemmene i Fredrikstad: Kom et forslag 

                  om ikke vi kunne ha et datakurs på kontoret, Ken Jackson 

                   skal ta kontakt med Arild Karlsen om vi kan få litt støtte. 

Sak 32/18 Innkommende post/e-mail 

Vedtak       Ferjedebatten for NAV-Biler som skal taes opp på 

                   Stortinget, taes opp på et annet møte 

                   Hjelpemiddelmesse 2018 

Vedtak      Hjelpemiddelmesse på Kongstenhallen 3 mai 2018 kl 

                   10.00-15.30, Anders Hauge Olsen ringer for å høre hvor 

                   mye det koster for å stå med stand der. Anders Hauge 

                   Olsen kommer med mere informasjon på neste styremøte. 

Sak 33/18 Kakelotteri 

Vedtak       Østfoldhallen 11-12 mai  

                                              07-08 september – Må høre om vi kan bytte 

                                              dato, det er høstkonferanse denne helgen. 

                    Torvbyen          Tirsdag 27 mars – Ken Jackson, Turid 

                                                Haaland og Anne-Lise Nilsen står sammen 

                                                og Anders Hauge Olsen kommer også. 

                                                Tirsdag 24 april 

                                                Tirsdag 26 Juni 

Sak 34/18 Eventuelt 



Vedtak       Tilgjengelighet på badestrender mellom Fredrikstad og 

                      Hvaler. Styret søker på midler om dette også på 

                      Extrastiftelsen. 

 

Møtet hevet kl. 21.15                    Neste møte 10 april 2018 hos Turid 

                                                           Haaland. 

 

NHF Fredrikstad 

Anne-Lise Nilsen 

Sekretær    

 

 


