
 Norges Handikapforbund Fredrikstad
                   Protokoll fra styremøte 09.11.2021 kl 18.00, Evenrød.
                   Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad
 
Tilstede   Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, 
                Turid Haaland, Ali Mustafa Manla, 
                Anne-Lise Nilsen, Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving
Forfall     Hilde Sofie Nilsson, Sylvie Simonsen
 
Saksliste 
Sak 83/21 Godkjenning av innkalling og Saksliste
Vedtak      Saksliste og Innkalling godkjent
Sak 84/21 Godkjenning av protokoll 14.09.21
Vedtak      Protokollen godkjent
Sak 85/21 Økonomi v/ Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen
Vedtak      Styret vurderer om vi skal beholde kontoret hvis Bingo inntekten
                  blir lav, tar opp dette til første styremøte i januar 2022
Sak 86/21 3 desember – oppsummering.
Vedtak      Ken orienterer til styret ang 3 desember. Ken og sekretøren i
                  Rådet for funksjonshemmede hadde et møte ang samarbeid for 
                  3 desember. De ble enige om holde kontakt via e
                  da ikke alle var med på møte.
                  kan komme, skal også høre med Kjersti Svarstad om hun kan
                  være med fra Multimedia. Ordfører har fått invitasjon, men har
                  ikke fått noe tilbakemelding. Anders har undersøkt pris på
                  Streaming, det kommer på kr 8000,
                  døvetolk som Sylvie har ordnet.
                  Når vi vet mere så blir det et AU 
                  Anne-Lise er satt opp for å gjøre arbeide videre med 3 desember.
Sak 87/21 Julekort/julehilsen til medlemmene 
Vedtak      Styret godkjente at vi skal sende julekort og legge ved et
                  skraplodd i hver konvolutt. Pris på 70 julekort og konvolutter er
                  kr 1200,- Anders bestiller kortene og Anne
                  medlemslisten til Anders. Skraplodden får vi i fra Turid.
Sak 88/21 Møteplan for styre/Medlemsmøte 2022
Vedtak      Styret godkjente forslag på møteplanen for 2022
                  Disse månedene skal vi ha på Evenrød:

 Styremøte
 Tirsdag 25.01.2022
 Tirsdag 08.02.2022 kl. 18.00

Norges Handikapforbund Fredrikstad 
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Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad 

Tilstede   Ken Jackson, Anders Hauge Olsen,  
Turid Haaland, Ali Mustafa Manla,  

Lise Nilsen, Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving
Forfall     Hilde Sofie Nilsson, Sylvie Simonsen 

Sak 83/21 Godkjenning av innkalling og Saksliste 
g Innkalling godkjent 

84/21 Godkjenning av protokoll 14.09.21 
Vedtak      Protokollen godkjent 
Sak 85/21 Økonomi v/ Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen 
Vedtak      Styret vurderer om vi skal beholde kontoret hvis Bingo inntekten

v, tar opp dette til første styremøte i januar 2022
oppsummering. 

Vedtak      Ken orienterer til styret ang 3 desember. Ken og sekretøren i
Rådet for funksjonshemmede hadde et møte ang samarbeid for 

De ble enige om holde kontakt via e-post og på SMS, 
da ikke alle var med på møte. Ken ringer til Tom Tvedt om han

, skal også høre med Kjersti Svarstad om hun kan
være med fra Multimedia. Ordfører har fått invitasjon, men har
ikke fått noe tilbakemelding. Anders har undersøkt pris på
Streaming, det kommer på kr 8000,- pluss moms. Vi får også med
døvetolk som Sylvie har ordnet. 
Når vi vet mere så blir det et AU – møte der Anders, Ken og

Lise er satt opp for å gjøre arbeide videre med 3 desember.
Sak 87/21 Julekort/julehilsen til medlemmene – Anders orienterer
Vedtak      Styret godkjente at vi skal sende julekort og legge ved et

i hver konvolutt. Pris på 70 julekort og konvolutter er
Anders bestiller kortene og Anne-Lise sender over

medlemslisten til Anders. Skraplodden får vi i fra Turid.
Møteplan for styre/Medlemsmøte 2022 

Vedtak      Styret godkjente forslag på møteplanen for 2022.  
Disse månedene skal vi ha på Evenrød: 

Styremøte 
Tirsdag 25.01.2022 kl. 18.00 
Tirsdag 08.02.2022 kl. 18.00 

 

Lise Nilsen, Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving 

Vedtak      Styret vurderer om vi skal beholde kontoret hvis Bingo inntekten 
v, tar opp dette til første styremøte i januar 2022 

Vedtak      Ken orienterer til styret ang 3 desember. Ken og sekretøren i 
Rådet for funksjonshemmede hadde et møte ang samarbeid for  

post og på SMS,  
Ken ringer til Tom Tvedt om han 

, skal også høre med Kjersti Svarstad om hun kan 
være med fra Multimedia. Ordfører har fått invitasjon, men har 
ikke fått noe tilbakemelding. Anders har undersøkt pris på 

pluss moms. Vi får også med 

møte der Anders, Ken og 
Lise er satt opp for å gjøre arbeide videre med 3 desember.  

orienterer 
Vedtak      Styret godkjente at vi skal sende julekort og legge ved et 

i hver konvolutt. Pris på 70 julekort og konvolutter er 
Lise sender over 

medlemslisten til Anders. Skraplodden får vi i fra Turid. 



 Tirsdag 08.03.2022 kl 18.00 
 Medlemsmøte 
 Torsdag 17.02.2022 kl 18.30 
 Torsdag 17.03.2022 kl 18.30 Årsmøte 

                   Anne-Lise kontakter Fredrikstad Helsesportslag og hører om 
                  disse datoene passer for at vi kan ha disse møtene. 
Sak 89/21 Samarbeid mellom NHF Sarpsborg og NHF Fredrikstad 
Vedtak      Anders har snakket med Leder i NHF Sarpsborg  
                  Runar Tønnesen ang samarbeid, ønsket var da om de kunne 
                  samarbeide med medlemsmøter/turer. Anders og Runar skal  
                  treffes og snakkes mere sammen 
Sak 90/21 Årsmøte 2022 

 Valgkomite 
Vedtak      Anne-Lise orienterte til styre at hun har hatt kontakt med 
                 valgkomiteen som består av Eli Brenstad og Anni Vorsaa 
                 Winther, og de har fått liste over sittende styret, skal også sende 
                 dem medlemsliste over alle medlemmene. Anne-Lise ble valgt ut 
                 som representant til valgkomiteen.  
Sak 91/21 Oppgaver til styremedlemmene 
Vedtak      Styre diskuterte hva de forskjellige styremedlemmene ville gjøre. 
                  Turid tar gjerne på seg jobben med stand og kakelotteri, som vi  
                   håper på å kunne starte opp igjen fra nyåret. De andre skal 
                  tenke på dette til neste styremøte/julemøte 
Sak 92/21 Juleavslutning for styret 7 desember på Evenrød 
Vedtak      Turid ville at vi skulle ha med medlemmene på juleavslutning, vi 
                  var enige med henne og kom til enighet at vi skal invitere 
                  medlemmene på juleavslutning 14.12.2021 klokken 18.00, vi  
                  venter med å sende ut invitasjonen til vi har fått svar i fra DAM,  
                  vi må se om vi får noe midler, hvis vi får midler så blir  
                  egenandelen på kr. 100,-, hvis ikke så blir egenandelen på 
                  kr. 150,- Da blir det julemiddag fra Odd Fellow, vi må også ha 
                  påmeldingsfrist 
Sak 93/21 NHF Fredrikstad styre/dagskonferanse. 
Vedtak      Det ble satt opp et forslag og ha konferanse tirsdag 05.04.2022, 
                  dette blir tatt opp på første styremøte på nyåret 
Sak 94/21 Bøttelotteri og Stan 
Vedtak      Vi håper at vi kan starte opp igjen i 2022. 
Sak 95/21 Oppsummering av søknader 
Vedtak      Anders oppsummerte for styre hva som er søkt midler fra. 
                  DAM, juleavslutning, 3 desember og medlemstur 2022, svar fra 
                  DAM er15 november  
Sak 96/21 Eventuelt 

 Furutun – Ken orienterte til styre hvordan Furutunsaken 



står pr i dag. Denne saken vil komme opp på Bystyret rett 
over nyåret, Ken venter på E-post for mere informasjon 
fra sentralt og SAFO, dette er en sak som vi må være med 
og jobbe og komme med våres uttalelser 

  
 Kråkerøy – Tilgjengelighet – Anders orienterte til styre 

ang en tilgjengelig sak på Kråkerøy som en beboer der 
ville at vi skulle komme og se på, det var mest om heis og 
utgangsdører og brannsikkerhet det ble snakket mest om. 
Anders skriver et referat fra dette møte. 

 
Møtet hevet kl 19.30                                   Neste møte 14.12.2021 kl 18.30 på 
                                                                                             Evenrød 
 
 
NHF Fredrikstad 
Anne-Lise Nilsen 
Sekretær 
 
 
 


