
Norges Handikapforbund Fredrikstad 
 
Protokoll fra styremøte 13.04.2021 kl 19.30 på Zoom 
 
Tilstede:  Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Sylvie Simonsen,  
                Turid Haaland, Ali Mustafa Manla,  
                Anne-Lise Nilsen,Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving 
 
Forfall: Hilde Sofie Nilsson 
 
Saksliste 
 
Sak 25/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak        Innkalling og saksliste godkjent 
 
Sak 26/21  Godkjenning av protokoll 09.03.21 
Vedtak        Protokollen godkjent 
 
Sak 27/21  Økonomi v/ økonomiansvarlig Sylvie Simonsen 
Vedtak        Pr. 31. mars 2021 er det kr 94081.31 på kontoen til NHF Fredrikstad.  
                    Bingo pengene har ikke kommet enda. Kontorets husleie er betalt 
                    fram til april, Partiet Rødt har også betalt leien. 
 
Sak 28/21  1. mai – Digitalt 
Vedtak        LO lager arrangementet, vi gjentar som vi gjorde i fjor, Ken Jackson 
                    ordner bilder og tekst, legger ut på FB 
 
Sak 29/21  Stolthetsparaden – Oslo 
Vedtak        Dette vil gå Digitalt som i fjor, kanskje bestille Parade kid i fra 
                    ULOBA og ta bilder og samle bildene sammen, legge dette ut på FB 
                    og sende det til ULOBA. Anne-Lise Nilsen sender link til 
                   medlemmene hvor de kan bestille dette, og informere om dette 
 
Sak 30/21  Facebook – Hvor mye skal vi bruke ang annonse 
Vedtak       Det ble innvilget kr 1900 i fjor, for innlegger på FB, Ken Jackson kom 
                    med forslag om å forhøye denne prisen til Kr 4000, styre godkjente 
                    dette, og det blir da også satt opp på budsjettet 
 
Sak 31/21  Medlemsaktiviteter – Hva gjør vi i år 
Vedtak        Laget har fått penger fra DAM og fra Fredrikstad Blad på kr 5000 
                    hver, fra DAM er det for ut av isolasjonen og fra Fredrikstad Blad er 
                    det kaferunde med medlemmene, dette går ut i år, men som 



situasjonen er når det gjelder Corona, så må dette ventes med, vi håper 
kanskje det er en mulighet i juni eller juli måned. Styret følger godt med 
når det blir åpning at vi kan ha et lite sosialt oppmøte. Det er også et 
forslag på at det er en flott plass på Mærrapanna, der er det god 
tilgjengelighet og det er HC toalett ute på området. Vi tenker da på å 
kunne grille ute. 

 
Sak 32/21 3. Desember 
Vedtak       Det er bestilt storsalen i Litteraturhuset 3 desember. Ken Jackson 
                    kontakter Rådets leder for samarbeid, vi regner med at vi år som i 
                    fjor får pengestøtte fra SAFO. Det er blitt tatt opp noen forslag på 
                    temaer og innleggere, det er følgende: 

1.  Pandemi for funksjonshemmede 
2.  Diskriminering 
3.  Forskere som jobber for våres saker 

                 
Forelesere: 

1. Likestillingsombud Hanne Njudstrøm 
2. NHFU sentralt 
3. Olaug Nilsen ( Forfatter) 
4. Jan Grue       ( Forfatter) AHO eller ALN tar kontakt hvis aktuelt. 
5. Bjørn Hatterud (Forfatter)  

 
Vi skal se mere på disse navnene og kommer med mere informasjon på 
neste styremøte. 
Anders undersøker med Høyskolen om det kan være noen der som kan 
være noen forelesere der, Anders kommer med informasjon på neste 
styremøte, vi må spørre om disse forslagen til forelesere er interesserte. 

 
Sak 33/21  Hva skal styre jobbe med 2021. Forslag 
Vedtak       Interesse politiske saker, Mangfold dagen, samme som i fjor, det var 
                   da 29. juli, kommer med mere informasjon når vi vet mere om dette. 
                   Digitalt for å være mere synlig på FB, en ida fra Anne-Lise: Kan se 
                 gjennom medlemslisten og undersøke hvor mange medlemmer som 
                   er på FB, kan åpne en lukket side for medlemmene til NHF 
                   Fredrikstad, hvor vi kan ha mere kontakt med medlemmene, 
                   Anne-Lise ligger ut resultatet på Styre chatten på FB. Kan legge ut  
                   Videoer med enkle temaer. Legge ut bilder fra 1 mai.  
 
Sak 34/21  Samarbeide med NHF Rygge og Råde 
Vedtak       Styre er interessert i å samarbeide med NHF Rygge og Råde, det blir  
                   startet når det er trygt å møtes igjen, Anne-Lise skal formidle dette 
                   videre til NHF Rygge og Råde sitt styre. 
 
 



Sak 35/21 Eventuelt 
 

1. Kaffe på kontoret – Sylvie Simonsen 
2. LO Frdrikstad og Handelskontoret – Ken Jackson 

 
 
1. Sylvie vil gjerne kjøpe kaffen som ligger på kontoret før den blir for 
    gammel, styret godkjente dette at alle i styre som vil kjøpe kan få kjøpe 
    kaffe for kr 10 pr pose 
2. Ken Jackson vil samarbeide med LO og Handelskontoret i Fredrikstad 
    for å høre mere ang dette med fattighetskrise i Fredrikstad,  
    NHF Fredrikstad har også mange fattige medlemmer. Styre godkjente 
    dette. Ken kommer med mere informasjon på neste styremøte. 
 
 
Møtet hevet klokken 20.55                           
Neste styremøte på Zoom blir tirsdag 11.05.2021 kl 19.30 
 
  
 
 


