
Protokoll for Styreseminar 13.10.2020 kl 13.00 Voldgaten 97 Gamle Fredrikstad

Tilstede: Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Sylvie Simonsen, Anne

                 Turid Haaland,  

Forfall      Ali Mustafa Manla

Saksliste 

Sak 82/20 Godkjenning av innkalling/ Saksliste

Vedtak       Innkallingen/sakslisten godkjent, med rettelse

Sak 83/20 Godkjenning av protokoll 15.09.2020

Vedtak       Protokollen godkjent

Sak 84/20 Økonomi v/ Sylvie Simonsen

Vedtak       På grunn av Økonomiansv

                    Ken Jackson igjennom regnskapet for NHF Fredrikstad. Økonomien

                    er bra. Ken skal søke midler fra Fredrikstad kommune, tidsfrist for 

                    søknaden er 1 novemb

Sak 85/20 Kontoret 

Vedtak       Ken Jackson skal skrive under kontrakten for kontoret, styret er blitt

                    enige om å beholde

                    betaler halvparten av leien. Vi får o

Sak 86/20 Rådet i Fredrikstad

Vedtak      Styret har lest referat fra Rådet som Turid Haaland har sendt, det er 

                    veldig bra å få dette referatet fra Turid.

Sak 87/20 Hvordan få NHF til å virke

 Tenke nytt

 Tillitsvalget til å gjøre litt mere

 Få yngre medlemmer mere på banen

 

Styreseminar 13.10.2020 kl 13.00 Voldgaten 97 Gamle Fredrikstad

Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Sylvie Simonsen, Anne

 

Ali Mustafa Manla, Sylvie Simonsen, 

82/20 Godkjenning av innkalling/ Saksliste 

Vedtak       Innkallingen/sakslisten godkjent, med rettelse 

Sak 83/20 Godkjenning av protokoll 15.09.2020 

Vedtak       Protokollen godkjent 

Sak 84/20 Økonomi v/ Sylvie Simonsen 

På grunn av Økonomiansvarlige Sylvie Simonsens forfall, gikk Leder

Ken Jackson igjennom regnskapet for NHF Fredrikstad. Økonomien

Ken skal søke midler fra Fredrikstad kommune, tidsfrist for 

søknaden er 1 november.  

Vedtak       Ken Jackson skal skrive under kontrakten for kontoret, styret er blitt

å beholde kontoret i 2 år til, Partiet Rødt leier kontoret og

betaler halvparten av leien. Vi får også internett på kontoret

Sak 86/20 Rådet i Fredrikstad 

Vedtak      Styret har lest referat fra Rådet som Turid Haaland har sendt, det er 

veldig bra å få dette referatet fra Turid.  

Hvordan få NHF til å virke 

Tenke nytt 

tsvalget til å gjøre litt mere 

Få yngre medlemmer mere på banen 

Styreseminar 13.10.2020 kl 13.00 Voldgaten 97 Gamle Fredrikstad 

Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Sylvie Simonsen, Anne-Lise Nilsen,  

arlige Sylvie Simonsens forfall, gikk Leder 

Ken Jackson igjennom regnskapet for NHF Fredrikstad. Økonomien 

Ken skal søke midler fra Fredrikstad kommune, tidsfrist for  

Vedtak       Ken Jackson skal skrive under kontrakten for kontoret, styret er blitt 

kontoret i 2 år til, Partiet Rødt leier kontoret og 

gså internett på kontoret 

Vedtak      Styret har lest referat fra Rådet som Turid Haaland har sendt, det er  



 Mentor ordning  

 Tenke mere på dette kjerneproblemet  

 Dårlig kontakt med Lokallagene, burde være mere på der. 

Vedtak            Lagene får mindre penger i fra NHF Sentralt, mange lag er passive på grunn 

                       av dårlig økonomi. NHF Øst burde gå ut med mere informasjon til lagene hva  

                       de gjør, vise seg mere til lagene, Tillitsvalgte i forskjellige organisasjoner  

                       burde gå ut med informasjon til lagene, slik at alle får vite mere hva som blir  

                       gjort. Vi må også få mere kontakt med yngre medlemmer slik at de også kan 

                       være mere med. NHFU er veldig aktive, kanskje ha mere kontakt med dem. 

 Oppdatering fra NHF ØST 
 NHF Sentralt – hva de jobber for politisk 
 BPA – regionalt 
 Hvis kurs som blir satt opp, blir avlyst, sette pengene til andre 

aktiviteter, kurs lokalt 
 Regionen mere med 
 Råd – Utvalg, dårlig informasjon 
 Tillitsvalgte i de forskjellige Råd – utvalg, mere informasjon hva 

de gjør 
 Ha mere kontakt med Landsforeninger i Østfold 
 Ha kontakt med lagene i Østfold – informasjon hva de gjør 
 Hvordan jobbe med Kommunen 
 Grunnleggende arbeid 
 Bedre rettigheter i kommunen, jobbe mere med politikere 
 TT Kort 
 BPA 
 Hjelpemidler 
 Inspirere noen med å jobbe i denne retningen 
 Kommunale tjenester  
 Funksjonshemmedes organisasjon og deres poltikk 

Sak 88/20 3 Lags samarbeid  

Vedtak       Styret vil igjen starte med å samarbeide med NHF Halden – Aremark og NHF 

                   Sarpsborg, vil også ha med NHF Rygge og Råde og Moss, Leder i NHF Rygge  

                    og Råde, Ragnhild Skovly Hartviksen har sakt ja til å være med. 

Sak 89/20 Datakurs i år 

Vedtak      Ken orienterte til styret ang datakurs for 2020, styret prøver å sette opp et data  

                  kurs i løpet av året 4x3 timer, dette vil være på kontoret i Fredrikstad. Det må 

                  være minimum 6 stk. Anne-Lise skal ta spørrerunde om noen vil være med  

                  kurset. Kan også være på AOF lokalet hvor det er gratis og der er det internett, 

                  det er satt opp et klokkeslett forslag. 13.00 på en lørdag 



Sak 90/20 Fire timers kurs i Virksomhetsplan på Hotell i Fredrikstad 

Vedtak      Ken snakker Arild Karlsen om å få dekket en 4 timers kurs i 

                  virksomhetsplanen, på et hotell i Fredrikstad det må være   

                  med 6 stk i løpet av året 

Sak 91/20 Julebrev til medlemmene 

Vedtak       Det kom opp et forslag å sende ut et julebrev til medlemmene, og sende et 

                  julekort ti alle medlemmene vært år, men i år når det ikke har vært noe  

                  medlemsmøter, skal Anne-Lise undersøke hva det koster sende blomst med 

                  julekort til medlemmene som en liten plaster på såret. Anders og Anne-Lise  

                  ordner med julekort og undersøker ang blomster.  

Sak 92/20 Juleavslutning for styret 

Vedtak       Styret ble enige om og ha en juleavslutning den 8 desember på Bergmanns  

                   klokken 17.00, med et enkelt styremøte først.  

Sak 92/20 Eventuelt 

 Jerbanesaken 

Til orientering Ken Jackson fikk tlf i fra Leder i NHF Rygge og Råde, Ragnhild Skovly 

                       Hartviksen om vi skal samarbeide ang Jerbanesaken, styret ble enig om og 

                        utsette dette til vi hører noe mere om denne saken, Ken ber Ragnhild om å 

                        ringe Anders ang denne saken 

Møte hevet klokken 17.20                    Neste møte blir Julemøte 8.12.2020 kl 17.00 

 

 

                   

 

 


