
Protokoll for styremøte 15.09.2020 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad

Til stede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen, 

                 Anne-Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland

                 Ali Mustafa Manla 

Saksliste 

Sak 68/20 Godkjenning av Innkalling

Vedtak       Innkallingen godkjent 

Sak 69/20 Godkjenning av Saksliste

Vedtak       Saksliste godkjent m/ saker under eventuelt

Sak 70/20 Godkjenning av protokoll 11.08.2020

Vedtak       Protokollen godkjent

Sak 71/20 Økonomi v/ Økonomiansvarlig Sylvie Simonsen

Vedtak       Sylvie Simonsen orienterer til styret om lagets økonomi, lagets

                    økonomi er bra. Ken og Sylvie ser sammen på reglene om søknad til

                    midler fra Fredrikstad Kommune. Nøk

                    er levert inn og det vil komme en sluttregning fra dem innen kort 

                    tid.  

Sak 72/20 Søkt midler fra DAM 

 Midler fra Fredrikstad kommune

Vedtak       Anders har søkt midler f

                    Han har også søkt midler fra FB 

                    laget har fått kr 5.000, disse midlene bør brukes opp innen

                   september 2021. Vi ska

                   Bryte Isolasjonen, det blir satt opp en slagplan og invitasjon til

 

Protokoll for styremøte 15.09.2020 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad

Til stede: Ken Jackson, Sylvie Winnie Beathe Simonsen,  

Lise Nilsen, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland 

 

68/20 Godkjenning av Innkalling 

Vedtak       Innkallingen godkjent  

Sak 69/20 Godkjenning av Saksliste 

Vedtak       Saksliste godkjent m/ saker under eventuelt 

Sak 70/20 Godkjenning av protokoll 11.08.2020 

Vedtak       Protokollen godkjent 

i v/ Økonomiansvarlig Sylvie Simonsen 

Vedtak       Sylvie Simonsen orienterer til styret om lagets økonomi, lagets

økonomi er bra. Ken og Sylvie ser sammen på reglene om søknad til

midler fra Fredrikstad Kommune. Nøkkelen til Holmen Eldresenter

er levert inn og det vil komme en sluttregning fra dem innen kort 

Sak 72/20 Søkt midler fra DAM – FB Stiftelsen 

Midler fra Fredrikstad kommune 

Vedtak       Anders har søkt midler fra DAM og fristen for svar er 15 desember

Han har også søkt midler fra FB – Stiftelsen og har fått svar tilbake at

laget har fått kr 5.000, disse midlene bør brukes opp innen

september 2021. Vi skal bruke disse pengene på medlemmene for å

Bryte Isolasjonen, det blir satt opp en slagplan og invitasjon til

Protokoll for styremøte 15.09.2020 kl. 12.00 Voldgata 97. Gamle Fredrikstad 

Vedtak       Sylvie Simonsen orienterer til styret om lagets økonomi, lagets 

økonomi er bra. Ken og Sylvie ser sammen på reglene om søknad til 

kelen til Holmen Eldresenter 

er levert inn og det vil komme en sluttregning fra dem innen kort  

ra DAM og fristen for svar er 15 desember 

Stiftelsen og har fått svar tilbake at 

laget har fått kr 5.000, disse midlene bør brukes opp innen 

l bruke disse pengene på medlemmene for å 

Bryte Isolasjonen, det blir satt opp en slagplan og invitasjon til 



                  medlemmene, FB – Stiftelsen må ha en bekreftelse på hva pengene 

                  er blitt brukt til før vi får pengene.  

                  På dagsplanen må vi ha med dato, påmelding og hvilken kafé vi skal 

                  på og en bekreftelse på hvem som har vært der, dette på grunn av 

                  korona. 

                  Anders – Sylvie og Anne-Lise setter opp en plan til 

                  gruppemøte 22.09.2020 

Sak73/20 Fredrikstad Pride 

Vedtak      Styret ble enige om å stryke kr 5000 til Fredrikstad Pride, da vi ikke 

                   har hørt noe i fra dem 

Sak 74/20 Styrekonferanse 2020 

Vedtak       Vi har satt Styrekonferanse på kontoret i Voldgata 13.10.2020 fra 

                     klokken 13.00 – 18.00, da skal vi se på følgende saker:  

 Strategiarbeid,  
 se lag tid framover, 5 års periode, 
  organisasjonsarbeid,  
 planer, 
  hvilket mål,  
 hva vil vi oppnå 

                             Til mat bestiller vi Pizza  

                              Ken setter opp forslag og sender det til styrechatten på FB 

Sak 75/20 Kontoret – Forsvarsbygg 

Vedtak      Ken orienterer til styret hvordan det ligger ann med avtale for 

                   kontoret, han får kontakt i løpet av uken eller neste uke og blir enige 

                   om å leie kontoret, Ken kommer med mere informasjon når han har 

                   fått hørt noe mere 

Sak 76/20 Datakurs – Hvordan delte på nettbasert møter 

Vedtak       Anders setter opp en redigert kursplan, tar også med Nettbasert 



                   møter. Sender dette til Ken og Ken sender videre til Arild Karlsen for 

                   å få midler til kurset som holdes på kontoret i Voldgata 

Sak 77/20 3 desember 

Vedtak     Styret vedtok å avlyse Litteraturhuset og store sal 3 desember, 

                 Anne-Lise ringer og avlyser, Gruppen skal arbeide videre med 

                 opplegget for 3 desember 

Sak 78/20 Monitor og prosjektor 

Vedtak      Ken har monitor og prosjektor som kan brukes på kontoret. 

Sak 79/20 3 lags samarbeid 

Vedtak      Ken har snakket med Leder i Sarpsborg, Marita Harths om vi  

                 skal starte opp igjen med samarbeid med NHF Halden og  

                 NHF Sarpsborg, Lederen i NHF Sarpsborg ville gjerne dette, 

                 så det vil bli start så fort det lar seg gjør ang Korona, NHF 

                 Rygge og Råde er også blitt invitert, Anne-Lise skal ta opp  

                 dette med styret. 

Sak 80/20 Møteplan 2021 

Vedtak      Anders og Anne-Lise setter opp en årsplan til 

                 Styrekonferansen 

Sak 81/20 Eventuelt 

 AOF Årsmøte 
 Furutun 
 Fredrikstad Rådet 

Til Orientering      Årsmøte til AOF ble styret enige om at det ikke er noen 

                             i fra styret som møter opp 

                            Ken orienterer om saken Furutun, saken utsettes til 

                            2021. SAFO Øst og NHF Fredrikstad samarbeider 

                           denne saken, dette blir nøye fulgt opp, og vil også ha en 

                           kronikk i avisa 



                     Fredrikstad Rådet – Anders vil sette opp en link på 

                     hjemmesiden ti NHF Fredrikstad og på nett. 

 

Møtet hevet kl 14.10                  Neste møte er Styrekonferanse på 

                                                   kontoret 13.10 klokken 13.00 – 18.00 

 

NHF Fredrikstad 

Anne-Lise Nilsen 

Sekretær 


