
 Norges Handikapforbund Fredrikstad
 
Protokoll fra styremøte 10.08.2021 kl.18:00,
Quality Hotell,Nygata 2,1607Fredrikstad
 
Tilstede: Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland, 
                 Sylvie Simonsen, Anne
                 Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving, Ali Mustafa Manla
                  
Forfall     Hilde Sofie Nilsson
 
Saksliste 
 
Sak 55/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak      Innkalling g saksliste godkjent med en rettelse på pk
                 59/21 
Sak 56/21 Godkjenning av protokoll 10.06.21
Vedtak      Protokollen godkjent
Sak 57/21 Økonomi v/ økonomiansvarlig Sylvie Simonsen
Vedtak      Økonomien til laget er 
                  betalt for august. På
                  første halvår, så har ikke vi fått inn noe inntekt derifra,
                  men nå åpner de igjen og da blir penger derifra sånn etter 
                  hvert. Styret ble enige om å invitere Lisbeth J
                  som vil ta over økonomiansvarlige fra Sylvie Simonsen, 
                  da hun slutter etter årsmøte 2022 på grunn av flytting.
Sak 58/21 Pandemi tiltak
Vedtak      Styret leier møterom på Quality Hotell i Fredrikstad
                  grunn av liten plass på kontoret, hvis det igjen blir 
                  styremøte på Teams, så møtes Ken og Sylvie på kontoret 
                  for at Sylvie skal få med seg det som blir sagt, vi får se
                  om vi finner en annet alternativ hvis vi kan møtes 
                  sammen til neste styremøte.
Sak 59/21 Styrekonferanse
Vedtak      Vi setter ut en avgjørelse i 2 mnd. for å se hvordan 
                  Pandemien utvikler seg
Sak 60/21 Medlemsaktiviteter
Vedtak      Vi må vente med å arrangere noe medlemsmøte enda, er
                  usikker på hvordan det blir med pandemien
                  mye aktiv enda, vi får heller ikke sitte med noe 
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Protokoll fra styremøte 10.08.2021 kl.18:00, 
Quality Hotell,Nygata 2,1607Fredrikstad 

Tilstede: Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland, 
Sylvie Simonsen, Anne-Lise Nilsen, 
Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving, Ali Mustafa Manla

Forfall     Hilde Sofie Nilsson 

Sak 55/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak      Innkalling g saksliste godkjent med en rettelse på pk

Sak 56/21 Godkjenning av protokoll 10.06.21 
Vedtak      Protokollen godkjent 
Sak 57/21 Økonomi v/ økonomiansvarlig Sylvie Simonsen
Vedtak      Økonomien til laget er asur og husleien på kontoret er

betalt for august. På grunn av at Bingo har vært stengt
første halvår, så har ikke vi fått inn noe inntekt derifra,
men nå åpner de igjen og da blir penger derifra sånn etter 
hvert. Styret ble enige om å invitere Lisbeth J
som vil ta over økonomiansvarlige fra Sylvie Simonsen, 
da hun slutter etter årsmøte 2022 på grunn av flytting.

Sak 58/21 Pandemi tiltak 
Vedtak      Styret leier møterom på Quality Hotell i Fredrikstad

grunn av liten plass på kontoret, hvis det igjen blir 
styremøte på Teams, så møtes Ken og Sylvie på kontoret 
for at Sylvie skal få med seg det som blir sagt, vi får se
om vi finner en annet alternativ hvis vi kan møtes 
sammen til neste styremøte. 

Sak 59/21 Styrekonferanse 
Vedtak      Vi setter ut en avgjørelse i 2 mnd. for å se hvordan 

Pandemien utvikler seg 
21 Medlemsaktiviteter 

Vedtak      Vi må vente med å arrangere noe medlemsmøte enda, er
usikker på hvordan det blir med pandemien
mye aktiv enda, vi får heller ikke sitte med noe 

Tilstede: Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland,  

Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving, Ali Mustafa Manla 

Vedtak      Innkalling g saksliste godkjent med en rettelse på pk 

Sak 57/21 Økonomi v/ økonomiansvarlig Sylvie Simonsen 
og husleien på kontoret er 

grunn av at Bingo har vært stengt 
første halvår, så har ikke vi fått inn noe inntekt derifra, 
men nå åpner de igjen og da blir penger derifra sånn etter  
hvert. Styret ble enige om å invitere Lisbeth Johansson,  
som vil ta over økonomiansvarlige fra Sylvie Simonsen,  
da hun slutter etter årsmøte 2022 på grunn av flytting. 

Vedtak      Styret leier møterom på Quality Hotell i Fredrikstad på 
grunn av liten plass på kontoret, hvis det igjen blir  
styremøte på Teams, så møtes Ken og Sylvie på kontoret  
for at Sylvie skal få med seg det som blir sagt, vi får se 
om vi finner en annet alternativ hvis vi kan møtes  

Vedtak      Vi setter ut en avgjørelse i 2 mnd. for å se hvordan  

Vedtak      Vi må vente med å arrangere noe medlemsmøte enda, er 
, den er litt for 

mye aktiv enda, vi får heller ikke sitte med noe  



                  kakelotteri, men det er noe som heter spleis.no, det skal 
                  Anders og Anne-Lise se litt mere på og komme med info 
                  til Ken og Sylvie om vi skal gjøre noe med dette, til vi  
                  igjen får lov og sitte med kakelotteri på Østfoldhallen 
Sak 61/21 Kakelotteri 
Vedtak      Ingen kakelotteri 
Sak 62/21 Møteplan for styret 
Vedtak      Vi går etter de planlagte datoene som er satt opp 
Sak 63/21 3 desember 
Vedtak      Kjersti Skarstad har sakt ja til å komme og holde 
                  foredrag, Jan-Petter Kittelsen – NFU- engasjert mann  
                  som i skal spørre om han vil komme. Invitere Ordfører i 
                  Fredrikstad, ledere i NHF lagene, utgifter til annonser  
                  Østfoldsammenkjøring, kr 10.000 
 Sak 64/21 Videre samarbeid med NHF Rygge og Råde 
Vedtak       Vi skal ha møte 23.08.21 for å oppsummere 
                   sommeravslutningen, vi kom fram til at vi fortsatt skal ha 
                   et samarbeid, ha et praktisk arbeid, felles styret kan ha 
                   en styrekonferanse, snakke med NHF Rygge og Råde, 
                   NHF Halden-Aremark og NHF Sarpsborg. NHF Sarpsborg 
                   har nå fått et nytt styre, Anders, Ken, Turid og Anne-Lise 
                   er med i samarbeidsgruppen med NHF Rygge og Råde.  
Sak 65/21 Casa Heddy  https://no.tripadvisor.com/Hotel_Review-
g662290-d1819977-Reviews-Casas_Heddy-
Puerto_Del_Carmen_Lanzarote_Canary_Islands.html?m=19905 
Vedtak      Et forslag fra NHF Rygge og Råde om en fellestur, dette 
                  vil koste ca. 20.000 pr person, har nok gått opp mere, da 
                 er det full pensjon med fly,opphold i 14 dager. Her blir det 
                 masse forarbeid, må søke på masse midler, her vil det  
                 også bli egenandel. Skal diskutere mere med NHF Rygge 
                 og Råde. Her blir det ikke brukt av lagets penger. 
Sak 66/21 Høstkonferanse 2021 
Vedtak      Ken skal melde seg på, Hans og Gunhild og Anne-Lise 
                 har meldt seg på. 
Sak 67/21 Kurs: Styrearbeid i lokallaget, påmeldingsfrist 20.08.21 
Vedtak      Turid skulle tenke seg om litt før hun melder seg 
                  eventuelt.  
Sak 68/21 Eventuelt 

 Leve Livet 
Informasjon           Ken informerte til styret at det blir et 
                               informasjonsmøte på teams 24 august kl 18.00,  
                               Ken og Anders blir med på dette og vil informere  
                               til neste styremøte 14 september  



 Datakurs 
Informasjon           Anders informert til styret at det blir søkt midler 
                               til et datakurs og programmet blir Bank ID, 
                              Coronapass, Offisielle tjenester på nett. Det vil bli 
                              et 4 ukers kurs og medlemmer fra andre lag kan  
                              også være med, kommer også denne gangen til å 
                              det på AOF lokalet i Fredrikstad 
 
 
Møtet hevet kl 19.40                                   Neste møte 14.09.21 kl 
                                                                          18.00 på Evenrød 
 
NHF Fredrikstad 
Anne-Lise Nilsen 
Sekretær 
 
Møteplan for Styret 2021 
Tirsdag 14.09.2021 18.00 Evenrød 

Tirsdag 12.10.2021 18.00 

Tirsdag 09.11.2021 18.00 

Tirsdag 07.12.2020 18.00 Juleavslutning 

 
 
  
 
  
 


