
 Norges Handikapforbund Fredrikstad
 
Protokoll fra styremøte 10.06.2021 kl.18:00 på Teams
 
Tilstede: Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland, 
                 Sylvie Simonsen, Anne
                 Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving, 
                  
Forfall     Ali Mustafa Manla, Hilde Sofie Nilsson
 
Saksliste 
 
Sak 46/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak      Innkallingen og sakslisten godkjent
 
Sak 47/21 Godkjenning av protokoll 11.05.21
Vedtak      Protokollen godkjent
 
Sak 48/21 Økonomi v/ Økonomiansvarlig Sylvie Simonsen
Vedtak      Laget har pr 10.06.21 kr 89.330,50 på kontoen
                  fått inn noe penger i fra Bingo, Ken skal undersøke
                  nærmere om dette, hvorfor vi ikke har fått inn noe enda.
                  Vi må prøve 
                  som vi har fått for kaferunde med medlemmene, vi fikk kr 
                  5000, de må vi bruke innen september 
Sak 49/21 Sommeravslutning

 Kjøreplan for kvelden
Vedtak       Anne-Lise informerte til styre hvordan det er blitt lagt 
                  opp til sommeravslutning for medlemmene og samarbeid
                  med NHF Rygge og Råde, skal ha det på Bøndenes hus, 
                  leid store sal for kr 
                  blir sommer mat i fra Odd Fellow, tar kr 250,
                  det blir kr 100,
                  kondikenten for i år må betale full pris
                  oppvask etter møte, kjøper vi inn papptallerker, krus,
                  bestikk, servietter. Anne
                  engangshansker, Ken har med Munnbind, Ken skal 
                  spørre Lene om hun vil bake en bake til kaffen, Anni fra
                  NHF Rygge og Råde baker en kake. Det blir utlodning og
                  da skal Anne
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Sak 49/21 Sommeravslutning 
Kjøreplan for kvelden 
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                  sponse en fruktkurv.  
                  NHF Fredrikstad skal bruke noe av midlene fra DAM på kr 
                  5000,- på sommeravslutningen. NHF Fredrikstad tar og 
                  betaler for alt også deles det med NHF Rygge og Råde til 
                  slutt. 
Sak 50/21 Styrekonferanse høsten 21 
Vedtak      Styre snakket om og ha en styrekonferanse på 6 timer på 
                  kontoret til høsten, det vi kommer til å diskutere da er 
                  bl.a.  

 Medlemsverving 
 Stan – Kakelotteri 
 Hva vi skal gjøre 
 Hvem som vil være med å jobbe 
 Vi kommer tilbake med dette på første styremøte etter  
 sommerferien 

Sak 51/21 Oppsummering fra #LeveMittLiv – levekår og livsmestring 
                  for mennesker med nedsatt Funksjonsevne 
Vedtak       Ken orienterte til styre om denne saken som har jobbet i  
                   2 år, vil ha mere likestilling, dette vil bli fulgt opp til 
                   høsten. 
                   Råde for nedsatt funksjonsevne gjør en veldig god jobb, 
                   følger opp viktige saker, og Turid siterer til styreshatten 
                   hver gang. 
Sak 52/21 3 desember 
Vedtak       Ken har ikke hørt noe i fra foreleseren Kjersti Skarstad,  
                   han skal gi beskjed på styreshatten når hun har svart.  
                   Ellers ikke noe nytt her fra siste møte. Vi jobber for fult 
                   til august 
Sak 53/21 Nytt styre i NHF Sarpsborg 
Vedtak      Ken og Anne-Lise orienterte til styre om saken ang NHF 
                 Sarpsborg som måtte ha et ekstraordinært årsmøte, de 
                 måtte velge et nytt styre, og nå er det ny leder som er  
                 Runar Tønnesen også har de fått inn en ny vara som er 
                 ung og som heter Awa Bøen Eriksen 
Sak 54/21 Eventuelt 

 Gjengs Leie – Ken Jackson 
Orientering    Partiet Rødt i Fredrikstad er begeistret for dette, og får  
                        med sv også 

 FB Stiftelsen – Anders Hauge Olsen 
Orientering    Anders orienterte til styre at de pengene fra 
                       Fredrikstad Blad stiftelsen på kr 5000,- bør brukes i  
                       løpet av september, de skal brukes som  
                       Leveterskeltilbud for medlemmene som en å ta med 



                       dem på en kafe runde og prate med dem, så dette bør 
                       vi gjøre rett over sommerferien.  
 
Møtet hevet klokken 19.00                   Neste møte etter sommerferien  
                                                                  10.08.21 kl 13.00 på Kontoret  
                                                                             (19.30 på Teams) 
 
NHF Fredrikstad 
Anne-Lise Nisen 
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 19.30  

Tirsdag 13.04.2021 19.30  

Tirsdag 11.05.2021 20.00  

Tirsdag 15.06.2021 19.30  

Tirsdag 10.08.2021 13.00 19.30 hvis vi må ha 
det på Teams 

Tirsdag 14.09.2021 13.00  

Tirsdag 12.10.2021 13.00  

Tirsdag 09.11.2021 13.00  

Tirsdag 07.12.2020 13.00  
 
 
 
Medlemsmøte/sommeravslutning: 18 juni 2021 klokken 17.00 på Båndenes 
                                                            hus sammen med NHF Rygge og Råde 
                                                            

 
 
 

  
 
 
 


