
 Norges Handikapforbund Fredrikstad
 
Protokoll fra styremøte 11.05.2021 kl.20:00 på Zoom
 
Tilstede : Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland, 
                 Sylvie Simonsen, Ali Mustafa Manla, Anne
                 Gunhild Aastveit
  
Forfall:     Hilde Sofie Nilsson
 
Saksliste 
Sak 36/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak      Innkalling og saksliste godkjent
Sak 37/21 Godkjenning av protokoll 13.04.21
Vedtak      Protokoll godkjent
Sak 38/21 Økonomi v/ økonomiansvarlige Sylvie Simonsen
Vedtak      Økonomien til NHF Fredrikstad er bra, pr 30.04.321 er det 
                  kr 91.976,38,
                  Bingo, Ken skal undersøke dette.
Sak 39/21 Stiftelsen So
Vedtak      Anders informerte til styret at det er midler og søke på fra
                 Stiftelsen Sophies Minde, forskjellige aktiviteter, 
                 utviklingsprosjekt og kultur, styret kom med følgende 
                 forslag: 

 Teater
 Blåfargeverket
 Hadeland Glassverk
 Bygdøy Museer, Folkemuse, vikingskip museum
 Maihaugen med overnatting 
 Lystbåt for rullestoler 

dette kan være noe for NHF Fredrikstad
                  Søknadsfrist er 07.06.21
Sak 40/21 Interesseområder for styremedlemmene
Vedtak      Anders ville høre om hva styre ønsket og bidra med,
                  jobbe med, da tenker han spesielt på de nye
                  styremedlemmene som er kommet inn i styret, fortalte litt
                  om de sakene vi jobber med, det er stan, kakelotteri, har
                  vært med på Fredrikstad Pride, Mangfolddagene,
                  forarbeid med medlemsmøtene, styre vil tenke på dette til
                  neste styremøte. Styre skal skrive til medlemmene og 
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Sak 36/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak      Innkalling og saksliste godkjent 
Sak 37/21 Godkjenning av protokoll 13.04.21 
Vedtak      Protokoll godkjent 

v/ økonomiansvarlige Sylvie Simonsen
Vedtak      Økonomien til NHF Fredrikstad er bra, pr 30.04.321 er det 

976,38,- på kontoen, har ikke fått noe penger fra
Bingo, Ken skal undersøke dette. 

Sak 39/21 Stiftelsen Sophies Minde 
Anders informerte til styret at det er midler og søke på fra
Stiftelsen Sophies Minde, forskjellige aktiviteter, 
utviklingsprosjekt og kultur, styret kom med følgende 

Teater 
Blåfargeverket 
Hadeland Glassverk 
Bygdøy Museer, Folkemuse, vikingskip museum
Maihaugen med overnatting  
Lystbåt for rullestoler – Anders undersøker om 
dette kan være noe for NHF Fredrikstad

Søknadsfrist er 07.06.21 
Interesseområder for styremedlemmene 
Anders ville høre om hva styre ønsket og bidra med,
jobbe med, da tenker han spesielt på de nye
styremedlemmene som er kommet inn i styret, fortalte litt
om de sakene vi jobber med, det er stan, kakelotteri, har
vært med på Fredrikstad Pride, Mangfolddagene,
forarbeid med medlemsmøtene, styre vil tenke på dette til
neste styremøte. Styre skal skrive til medlemmene og 

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

v/ økonomiansvarlige Sylvie Simonsen 
Vedtak      Økonomien til NHF Fredrikstad er bra, pr 30.04.321 er det  

på kontoen, har ikke fått noe penger fra 

Anders informerte til styret at det er midler og søke på fra 
Stiftelsen Sophies Minde, forskjellige aktiviteter,  
utviklingsprosjekt og kultur, styret kom med følgende  

Bygdøy Museer, Folkemuse, vikingskip museum 

Anders undersøker om 
dette kan være noe for NHF Fredrikstad. 

Anders ville høre om hva styre ønsket og bidra med, 
jobbe med, da tenker han spesielt på de nye 
styremedlemmene som er kommet inn i styret, fortalte litt 
om de sakene vi jobber med, det er stan, kakelotteri, har 
vært med på Fredrikstad Pride, Mangfolddagene, 
forarbeid med medlemsmøtene, styre vil tenke på dette til 
neste styremøte. Styre skal skrive til medlemmene og  



                  spørre hva de er interessert i, hva de vil gjøre på  
                  medlemsmøtene eller andre aktiviteter. 
Sak 41/21 Samarbeid med NHF Rygge og Råde 

 Sette opp en gruppe på 2 eller 3 stykker fra styre 
Vedtak       styre ble enige om at Ken, Turid, Anders og Anne-Lise  
                   blir med på gruppa, men dette kan rulleres om andre i 
                   styre også vil være med.  
Sak 42/21 Datakurs 
Vedtak      Anders kontakter Arild Karlsen om midler for datakurs til 
                  høsten eller når det lar seg gjøre. 
Sak 43/21 3 desember 
Vedtak       Emne for 3 desember blir  
                   Funksjonshemmedes Rettigheter, Ken skal ta kontakt  
                   med Kjersti Skarstad, hun ga ut i 2019 den første 
                   læreboka på norsk om funksjonshemmedes 
                   menneskerettigheter, om hun vil holde et foredrag om 
                   dette emne 3 desember. Ken skal også høre om 
                   Kittelsen, en engasjert taler om han også vil være med. 
                   Ken snakker med Arild Karlsen om å få midler fra SAFO. 
Sak 44/21 Hjelpemiddelsentralen 
Vedtak      Anders informerte til styre om hva som skjer med NAV 
                 Hjelpemiddelsentralen, det er snakk om justeringer av 
                 kommunetilhørighet, det vil si at enkelte hjelpemidler blir 
                 flyttet til Oslo, dette ble det litt diskusjon om, og det ble 
                 ikke godt mottatt fra styre. Dette vil også bli tatt opp på 
                 styremøte til NHF Øst, så da får vi høre hva de mener om 
                 dette.  
Sak 45/21 Eventuelt 
                  Ingen saker ble tatt opp under eventuelt 
 
Møtet hevet klokken 21.55                    Neste styremøte blir 15.06.21  
                                                                                 kl 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 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  

Tirsdag 14.09.2021 13.00  

Tirsdag 12.10.2021 13.00  

Tirsdag 09.11.2021 13.00  

Tirsdag 07.12.2020 13.00  
 
 
 

 
   
 
 


