
 Norges Handikapforbund Fredrikstad
 
Protokoll fra styremøte 14.09.21 kl 18.00 på Evenrød
                      Evenrødveien 85, 1615 Evenrød
 
Tilstede: Ken Jackson, Anders Hauge Olsen
                Sylvie Simonsen, Anne
                Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving, Ali Mustafa Manla
                Hilde Sofie Nilsson 
Gjester:  Lisbeth Johansen og Rene Jønnvoll, Jeger og
               Fiskeforeningen    
Forfall     Ali Mustafa Manla, Lisbeth Johansen
 
Rene Jønnvoll snakket litt om hva Jeger og Fiskeforeningen gjør, og vil gjerne 
samarbeide med forskjellige lag.
De har mange forskjellige aktiviteter som fisking, skytebane med rifler, 
Droneopplæring, båtturer, sopp og bærturer.
Det som kunne være av interesse for våres medlemmer blir fisking på land. Vi i styret 
tar og kontakter med NHF Rygge og Råde og hører om de kan være interessert i å 
samarbeide om dette. Jønnvoll vil få tilbakemelding senere.

 
Sakliste 
Sak 69/21 Godkjenning av innkalling og sak
Vedtak      innkalling og saksliste godkjent
Sak 70/21 Godkjenning av protokoll 10.08.21
Vedtak      Protokollen godkjent
Sak 71/21 Økonomi v/ Økonomiansvarlige Sylvie Simonsen
Vedtak      Vi ligger asur med husleie, Ken tar kontakt med Parti
                 Rødt som leier sammen med oss, om husleie videre fra
                 Oktober, Anders har sendt inn søknad til DAM og skal fine
                 andre steder som vi kan søke midler fra, vi må starte tidlig
                 til neste år, da fristene går ut som regel før sommer.
Sak 72/21 Jeger og Fiskeforening
Vedtak      Rene Jønnvoll snakket om hva slags aktiviteter de har, se
                  Over 
Sak 73/21 3 desember – status
Vedtak      SAFO Øst har ikke hatt noe møte enda, 
                  hvor mye vi får i fra dem i år, vi kan ikke bruke midler fra
                  lagets økonomi på kr.30.000.
                  Styret godkjenner at Ken setter i gang når han får
                  klarsignal i fra Arild Ka
                  skal ha et AU møte på kontoret 24.09.21 kl 14.00, gå
                  igjennom hva vi skal gjøre fremover
Sak 74/24 Referat fra Høstkonferanse 
Vedtak      Anders orienterte til styret fra Høstkon
                 september, det ble tatt opp bl.a. om verving av 
                 medlemmer – Økonomi og Arendals uka. Det ble også 
                 snakket litt om NHF 90 år.
Sak 75/21 Samarbeid med NHF Sarpsborg
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Sak 74/24 Referat fra Høstkonferanse – NHF Øst 
Vedtak      Anders orienterte til styret fra Høstkonferansen 10-11 

september, det ble tatt opp bl.a. om verving av  
Økonomi og Arendals uka. Det ble også  

snakket litt om NHF 90 år. 
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Vedtak      NHF Fredrikstad og NHF Sarpsborg skal forsøke med et  
                 samarbeid ordning. Leder i NHF Sarpsborg Runar 
                 Tønnesen er åpent for all slags samarbeid, sosiale møter, 
                  politiske møter, styrekonfranse mellom lagene, kanskje 
                 også da ta med NHF Rygge og Råde, NHF Halden og  
                 NHF Moss. Ha et felles temamøter 
Sak 76/21 NHF Fredrikstad 85 år 2022 
Vedtak      Styret ble enig om og vente på feiring til laget blir 90 år. 
Sak 77/21 Datakurs 09 oktober – 20 november på AØF Østfold i 
                 Fredrikstad, fra kl 12.00-15.00 og aks 12 deltagere. 
Sak 78/21 Julekort/julehilsninger til medlemmene i år. 
Vedtak      Styret le enige om og sende julehilsen som vi gjorde  
                  i 2020, Anders undersøker priser på ferdig skrevet 
                  julekort med konvolutter  
Sak 79/21 NHF Fredrikstad styre/dagskonferanse 
Vedtak      Vi utsetter dette til 2022 
Sak 80/21 Referat fra Kurs-Styrearbeid i Lokallaget 28.08.21 
Vedtak      Anne-Lise orienterte til styret fra kurset, var et greit og 
                 lett forståelig kurs som Runar Tønnes hadde, det varte fra 
                 kl 10.00 – 16.00 og det var på AOF I Sarpsborg. 
Sak 81/21 Styre/medlemsaktiviteter 
Vedtak      På grunn av økende smittetall vil ikke NHF Fredrikstad ha 
                 noe juleavslutning for medlemmene. Derfor blir det sendt 
                 ut en julehilsning til medlemmene. 
                 Styret skal ha en juleavslutning, men vet ikke når og hvor  
                 Enda 
Sak 82/21 Eventuelt 
                 Søknad på DAM- Anders orienterte til styret om søknaden til DAM, han har  
                 søk på juleavslutning, medlemstur. 
                 Valgkomite- Anne-Lise skal undersøke hvem som sitter i 
                 valgkomiteen til NHF Fredrikstad og ta kontakt med dem 
                 om endringer for Økonomiansvarlige. 
Møtet heve kl 20.05                        Neste møte 12 oktober kl 18.00 
 
NHF Fredrikstad 
Anne-Lise Nilsen 
Sekretær    

 
 
 


