
Protokoll for styremøte 10.11.2020 klokken 12.00 på kontoret i Voldgata 97, 
Gamle Fredrikstad  
Tilstede:Anders Hauge Olsen,  Sylvie Simonsen, Turid Haaland, Anne-Lise Nilsen
Forfall: Ken Jackson, Ali Mustafa Manla 
Saksliste 
Sak 93/20 Godkjenning av Saksliste og Innkalling 
 Vedtak       Saksliste og innkalling godkjent  
Sak 94/20 Godkjenning av styreseminar protokoll 13.10.2020  
Vedtak       Protokollen godkjent  
Sak 95/20 Økonom v/Økonomiansvarlig Sylvie Simonsen Vedtak      
Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen gikk igjennom regnskapet til laget                 
for styret, styret har enda ikke fått noe regning i fra Holmen Eldresenter Sak 
96/20 3 desember  
              • Vedlegg fra Ken Jackson Rådet er positive til et samarbeid, men jeg  
                 har ikke fått kontakt med Celine ennå. Det er også åpent spørsmål 
om                  alt må avlyses på grunn av Covid 19  
             • Forslag1:  
             • Hvis fakkeltog blir noe av, må vi lage lapper med fordommer som kan  
                deles + blanke lapper hvor folk som ønsker det kan skrive noe 
                selv. Sjekke med brannvesenet om vi får brenne på Fisketorget, 
                hvis ikke kaster vi lappene i en stor sort søppelsekk eller eske, som 
                kan kastes Øra eller brennes senere. Anne-Lise, kan du kontakte 
                brannvesenet i Fredrikstad å høre om det lar seg gjøre å brenne i 
                enten en grill eller en metallbøtte på Fisketorget Ken Jackson 
                kontakter Fredrikstad Blad. Anders Kontakter Celine på e-mail eller 
                 på Mob. NHF Sentralt vil gjerne ha en film snutt fra oss hvor vi 
                 Brenner noen lapper med fordommer – et forslag er også å be 
                  ordføreren om å gjøre det samme og filme det. Dette bør være 
                   ferdig uken før 3 desember  
                   • Forslag 2  
                   • Styret samler seg foran kontoret og vi tar film av at vi brenner 
                      fordommer. Må skje i løpet av november, jo før, jo bedre.  
                  • Kan Anders eller Turid kontakte ordføreren 
Vedtak       Anders gikk igjennom alle forslagene, og styret ble enige om å gå 
                    for forslaget nr 2, styret ble enige om at det går den 23.11.2020  
                    kl 12.00 fora kontoret.  
Sak 97/20 Virksomhetsplan kurs  



Vedtak       Datoer som ble satt opp som forslag på kurset er 
                  • Fredag 13 november  
                  • Tirsdag 17 november 
                  • Torsdag 19 november  
                  • Fredag   20 november                  
                     Styret ble enige om å ta torsdag 19 november på Qualyti hotell 
                     i Fredrikstad klokken 17.00, Anne-Lise Nilsen Booker møterom og 
                      mat. Styret får beskjed på styre Chatten når det er ordnet. 
Sak 98/20 Datakurs 
 Vedtak      Vi må finne datoer for kurset, en gang i uken, så vi blir ferdig i år, 
                     vi sender datoene til arild, så ordner han plass. Styret ble enige om 
                     følgende forslag på datoer: 14 november, 28 november, 
                     5 desemb og 12 desember. Anders kontakter Arild og hører etter 
                     om det er greit med datoene, dette blir på lørdager 
                      kl 12.00 – 15.00 Når Anders får bekreftet at det er greit, så sender 
                     Anne-Lise ut E-mail til de som vil være med på kurset, det er styret 
                     + Gunnhild og Hans Elfving, Anni Vorsaa Winther og Eli Brenstad Sak
99/20 Furutun  
Vedtak      Anders, Turid og Ken møter opp på møter fra NHF Fredrikstad 
12.11.2020  
sak 100/20 Status fra søknaden til Fredrikstad kommune  
Vedtak       Ken Jackson har sendt inn søknaden innen frisen og søkte på  
                    kr 60.000 
 Sak 101/20 Julebordet Bergmann`s  
Vedtak        Styret skal ha juleavslutning på Bermann`s med styremøte 
                     08.12.2020 klokken 17.00. Men på grunn av Covid 19 så kan det bli 
                     Avlyst. 
 Sak 102/20 Sende julebrev til medlemmene  
vedtak         Anders og Anne-Lise bestiller julekort med tekst forslag som vi må 
                     Ha innen 20 november, det kommer på kr 700 med kort og 
                     konvolutter, så kommer frimerker i tillegg  
sak 103/20 Framleie for Partiet Rødt  
Vedtak        Rødt Fredrikstad har vedtatt å fortsette å leie kontoret. Når vi 
                     får husleiekrav lager vi blanketter og kontrakt 
Møtet hevet klokken 13.15                    Neste styremøte/ julemøte 08.12.2020 
                                                                                       Bergmann`s kl 17.00 
 
NHF Fredrikstad  
Anne-Lise Nilsen 
Sekretær 


