
  
 
 
 
                      

                            Norges Handikapforbund Fredrikstad 
 
                                  Protokoll fra styremøte 09.02.2021 kl 19.30 på Zoom 
                  Tilstede: Ken Jackson, Sylvie Simonsen, Anne-Lise Nilsen 
                                 Turid Haaland, Anders Hauge Olsen, Ali Mustafa Manla 
 
                   Saksliste 
Sak 13/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak      Saksliste og innkalling godkjent 
Sak 14/21 Godkjenning av protokoll 10.11.2020 og 27.01.2021 
Vedtak      Protokollene godkjent 
Sak 15/21 Økonomi v/ Sylvie Simonsen 
Vedtak      Sylvie Simonsen informerte til styret hvordan økonomien er for  
                  NHF Fredrikstad, pr i dag har vi kr 85.408.99 
                  Sylvi har levert regnskapet til Revisor som skal se igjennom og skrive  
                  en Revisor beretning. Informasjon fra Ken Jackson som forteller at vi 
                  fikk avslag fra søknaden fra Fredrikstad Kommune, men vi skal søke  
                  på nytt igjen til høsten, styret har fornyet Lisensen for regnskap  
                  føring for Sylvie Simonsen. 
Sak 16/21 3 desember 
Vedtak      Ken informerte litt om 3 desember, vi har bestilt storsalen på  
                  Litteraturhuset med rampe, skal høre med Region Øst om tema, ellers 
                  så kan vi bestemme det selv.  
Sak 17/21 Årsmøte 

1. Årsberetning 
2. Årsregnskap 
3. Revisor 
4. Valgkomite 
5. Digital Årsmøte 

Vedtak      Ken Jackson tar på seg jobben med å kjøre rundt til styret for å få 
                  underskrift på Årsberetning og Årsregnskap. Ken, Anders og  
                  Anne-Lise skal teste ut Zoom før Årsmøte, gir tilbakemelding på neste 
                  styremøte. Alle medlemmene skal ha Årsmøtepapirene. Innkallingen 
                  til årsmøte skal sendes ut tidligst 3 uker før møtet gjennomføres. 
                  Eventuelt forslag til dagsorden må være i styret hende senest 1 uke 
                 før møte. Et forslag fra Anders: At årsmøte dokumenter helst legges ut 
                 på nettsiden NHF-Fredrikstad.no og at vi kun sender pr post til de  
                   medlemmene vi ikke har Epost/mobilnr til. Anne-Lise skriver opp en 



                   liste for dem som ikke har riktig epost, skal sende brev til dem om de 
                   vil skrive riktig epost adresse, det er meldt på 10 stk til årsmøte. 
                   Anne-Lise leste opp valgkomiteens forslag til nytt styre for 2021-2022 
Sak 18/21 Datakurs 
Vedtak      Anders skal snakke med Arild Karlsen ang regning fra Datakurset 
                  som NHF Fredrikstad hadde før jul og om det er mulighet for å  
                  fortsette med datakurset når det er klar for det når det gjelder kovid 
                  19, det er flere i styret som gjerne vil ha mere datakurs  
Sak 19/21 Landsmøte 6-7 juni 
Vedtak      Ken Jackson orienterte til styret ang Lansmøte som skal være den 6-7 
                  juni og det vil gå digitalt, NHF sentralt er i økonomisk vanskligheter, 
                  Oslo og Øst klarer seg selv, mens mange andre har store problemer.  
                  Det vil komme et forslag fra region Øst, dette vil bli orientert til styret 
                  når Regionen blir enige. 
Sak 20/21 Furutun 
Vedtak       Ken Jackson orienterer til styret hvordan saken er i Furutunsaken. 
                   Kommunen vil Administrere Furutun, men fikk ikke dette 
                   igjenneom, ellers er  det ikke kommet noe nytt, skal ettelyse  saken  
                   hvis det går lang tid  
Sak 21/21 Årsmøte Region Øst 
vedtak       Årsmøte for Region Øst er i April og det vil gå digitalt, fra styret kom 
                   det forslag på Anders som kandidat og Anne-Lise som Observatør 
Sakk 22/21 Spleis.no 
Vedtak        Anders orienterte til styret ang spleis.no tenkte å erstatte dette når vi 
                    ikke kan ha kakelotteri, sette ut på forskjellige medier, en støtte som 
                    kan få inn litt penger. Dette forslag skal vi ha med oss og komme  
                    tilbake når vi trenger dette. Skal tenke på en passe tekst for dette. 
Sak 23/21 Kommunale Råd Fredrikstad 
Vedtak      Turid Haaland legger ut referatsaker på styreshatten, og hele styret 
                   leser dette, veldig bra jobbet fra Turid. 
Sak 24/21 Eventuelt 

1. DAM 
2. Fredrikstad Blad støtte 
3. Dato og klokkeslett for NHF Fredrikstad årsmøte  

Orientering      Anders orienterte til styret ang støtte fra DAM og  
                          Fredrikstad Blad. Fra DAM som skal pengene gå til 
                          uteaktiviteter som grilling, forslag kom fram her at på Foten er 
                          det bra og komme til og det er også HC Toalett, det er også 
                          kommet forslag på Mærrapanna, der er det også greit å komme  
                          til. Dette skal vi prøve på når det blir varmt i luften og når det er 
                          snøfritt, så dette blir på våren – sommer 2021. Fra Fredrikstad 
                          Blad så fikk vi også økonomisk støtte som skal brukes på kafe 
                          besøk, men også her må dette ventes med til det er klarsignaler  
                          fra Kovid 19. Årsmøte ble styret enige om å ha 18 mars klokken  
                             18.30. 



 
Styret hevet møte 21.15                         Neste styremøte på zoom er 09.03.2021 
                                                                                          klokken 19.30 
 
NHF Fredrikstad 
 
Anne-Lise Nilsen 
 
Sekretær 
 



 Møteplan for Styret 2021 Voldgata 97  

Dag Dato Kl Meknader / Tema 

Onsdag 27.01.2021 13.00  

Tirsdag 09.02.2021 19.30  

Tirsdag 09.03.2021 13.00  

Tirsdag 13.04.2021 13.00  

Tirsdag 11.05.2021 13.00  

Tirsdag 15.06.2021 13.00  

Tirsdag 10.08.2021 13.00  

Tirsdag 14.09.2021 13.00  

Tirsdag 12.10.2021 13.00  

Tirsdag 09.11.2021 13.00  

Tirsdag 07.12.2020 13.00  

    

    
 

                                                Medlemsmøter 2021 
 
Dag Dato Kl.: Sted Merknader / Tema 

 
Torsdag 
 

 
18 februar 

 
18.30 

  

 
Torsdag 

 
18 mars 

 
18:30 

 
 

 
Årsmøte ? 

 
Torsdag 

 
15 april 

 
18:30 

 
 

 

 
Torsdag 

 
27 mai 

 
18:30 

 
 

 

 
Fredag 
 

 
25 juni 

 
18.30 

  
Sommeravslutning 

 
Torsdag 

 
26 august 

 
18:30 

 
 

 



 
Torsdag 

 
16 september 

 
18:30 

 
 

 

 
Torsdag 

 
21 oktober 

 
18:30 

 
 

 

 
Torsdag 

 
25 november 

 
18:30 

 
 

 
Juleavslutning 

 
 
 
        
                    
        


