
Protokoll fra styremøte 08.02.2022 kl.18:00 på Evenrød,

 Evenrødveien 82. 1615 Fredrikstad

 
Tilstede: Ken Jackson, Anders Hauge Olsen, Turid Haaland, 
                 Sylvie Simonsen, Ali Mustafa Manla, Anne
                 Gunhild Aastveit Elfving, Hans Elfving, 
                 Hilde Sofie Nilsson
Inviterte gjester, valgkomite: Anni Vorsaa Winther, Eli Brenstad
Forfall:    Ali Mustafa Manla, Eli Brenstad
 
Saksliste 
 
Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak      Innkalling og saksliste godkjent
Sak 02/22 Godkjenning av protokoll 09.11.21
Vedtak      Protokollen godkjent
Sak 03/22 Oppsummering fra 3 desember 2021, videre arbeid for 2022
Vedtak      Ken Jackson orienterte til styret om arbeidet for 3 desember 2021.
                  Det ble mye forarbeid med opplegget som vi hadde på
                  Litteraturhuset i Fredrikstad. I år er det 30 årsjubileum, da snakket vi
                  om vi skulle ta hele jobben selv uten noen samarbeid med andre.
                  Anne-Lise skal Booke salen på Litteraturhuset for 3 desember 2022.
                  Vi skal se nærmere på arbeid framover til neste styremøte og
                  planlegge videre. Om vi ikke får plass på Litteraturhuset, så spør vi
                  Quality Hotell i Fredrikstad.
Sak 04/22 Frivillighetens år 2022 
Vedtak      Anne-Lise Nilsen Orienterte om møte, Anders og Anne
                  på dette og taes opp på neste styremøte 
Sak 05/22 Arbeidsfestivalen 1 
Vedtak      Ken orienterte til styre
                  For vår del så kan vi ha et åpent møte m/funksjonshemmede i arbeid. 
                  Ha en stand i gågata hvis været tilsier dette. Anders und
                  hvem som kan holde 1 mai parole.
Sak 06/22 NHF Fredrikstad Årsmøte 17 mars 2022

 Konstituering
 Årsberetning
 Årsregnskap
 Budsjett 
 Forslag til årsmøte
 Valg 

Vedtak      Ken skal spørre om Arild Karlsen vil komme og lede årsmøte.
                  Forslag til årsmøte: Uttalelse om Furutun. 
                  Ken skal ta en prat med Lisbeth Johansson ang økonomiansvarlig
                  sammen med Anne
                  Sylvie Simonsen stiller som reserve som økonomiansvarlig. Til

 

styremøte 08.02.2022 kl.18:00 på Evenrød, 

Evenrødveien 82. 1615 Fredrikstad 

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

Aastveit Elfving, Hans Elfving,  
Hilde Sofie Nilsson 

Inviterte gjester, valgkomite: Anni Vorsaa Winther, Eli Brenstad 
Forfall:    Ali Mustafa Manla, Eli Brenstad 

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent 

Sak 02/22 Godkjenning av protokoll 09.11.21 
Vedtak      Protokollen godkjent 

Oppsummering fra 3 desember 2021, videre arbeid for 2022
Vedtak      Ken Jackson orienterte til styret om arbeidet for 3 desember 2021.

Det ble mye forarbeid med opplegget som vi hadde på 
Litteraturhuset i Fredrikstad. I år er det 30 årsjubileum, da snakket vi

hele jobben selv uten noen samarbeid med andre.
Booke salen på Litteraturhuset for 3 desember 2022.

Vi skal se nærmere på arbeid framover til neste styremøte og
planlegge videre. Om vi ikke får plass på Litteraturhuset, så spør vi
Quality Hotell i Fredrikstad.ha  
Frivillighetens år 2022 – referat fra møtet 

Lise Nilsen Orienterte om møte, Anders og Anne-Lise ser mere 
på dette og taes opp på neste styremøte  

Sak 05/22 Arbeidsfestivalen 1 mai 2022 
Vedtak      Ken orienterte til styret, og vi ble enige om å delta en uke før 1 mai. 

For vår del så kan vi ha et åpent møte m/funksjonshemmede i arbeid. 
Ha en stand i gågata hvis været tilsier dette. Anders undersøker
hvem som kan holde 1 mai parole. 

Sak 06/22 NHF Fredrikstad Årsmøte 17 mars 2022 
Konstituering 
Årsberetning 
Årsregnskap 

Forslag til årsmøte 

Vedtak      Ken skal spørre om Arild Karlsen vil komme og lede årsmøte.
Forslag til årsmøte: Uttalelse om Furutun.  
Ken skal ta en prat med Lisbeth Johansson ang økonomiansvarlig
sammen med Anne-Lise. Alle i styre har sakt ja til gjenvalg og

n stiller som reserve som økonomiansvarlig. Til

Oppsummering fra 3 desember 2021, videre arbeid for 2022 
Vedtak      Ken Jackson orienterte til styret om arbeidet for 3 desember 2021. 

Litteraturhuset i Fredrikstad. I år er det 30 årsjubileum, da snakket vi 
hele jobben selv uten noen samarbeid med andre. 
Booke salen på Litteraturhuset for 3 desember 2022. 

Vi skal se nærmere på arbeid framover til neste styremøte og 
planlegge videre. Om vi ikke får plass på Litteraturhuset, så spør vi 

Lise ser mere  

delta en uke før 1 mai.  
For vår del så kan vi ha et åpent møte m/funksjonshemmede i arbeid.  

ersøker 

Vedtak      Ken skal spørre om Arild Karlsen vil komme og lede årsmøte. 

Ken skal ta en prat med Lisbeth Johansson ang økonomiansvarlig 
Lise. Alle i styre har sakt ja til gjenvalg og 

n stiller som reserve som økonomiansvarlig. Til 



                    servering på årsmøte ble styre enige om at det blir snitter fra 
                    Odd Fellow. 
Sak 07/22 Støtte fra Fredrikstad kommune 
Vedtak      NHF Fredrikstad fikk kr 50.000 fra Fredrikstad kommune, her må det 
                  gi rapport flere ganger i året, styre ble enige om at pengene settes til 
                  medlemmene, Anders, Ken og Anne-Lise møtes og legger en plan på 
                  hva vi skal gjøre når papirene kommer fra kommunen. 
Sak 08/22 Kakelotteri 2022 på Østfoldhallen 

 25-26 mars 
 12-13 august 
 16-17 desember 
 Alle dagene er fredag og lørdag fra kl 11.00 – 17.00 

Vedtak      Anne-Lise orienterte litt om kakelotteri og hørte om det var noen som 
                  ville sitte, tar opp dette også på neste styremøte, Anne-Lise setter  
                  opp en liste som de som vil sitte kan skrive seg på. På grunn av at 
                  kakene er så dyre så tar vi blomster og noen kaker. 
Sak 09/22 Eventuelt 
Saker        NHF Øst årsmøte- Anne-Lise møter opp som delegat på årsmøte til 
                  NHF Øst 
                  Medlemsmøte 17 februar – Medlemsmøte avlyses i februar 
                  Kontoret – til orientering så beholder vi kontoret til vi ser om vi kan 
                  begynne å bruke det igjen etter Corona lettelse. Taes opp på neste 
                  styremøte 
 
Møtet hevet klokken 20.00                                 Neste styremøte  
                                                                              08.03.2022 kl 18.00, Evenrød 
 
 
NHF Fredrikstad 
Ann-Lise Nilsen 
Sekretær 
                   
                     
 


