
Protokoll regionstyremøte    
Sted: Digitalt, zoom 
Når: 27.mai kl. 16.00-17.00 
Til stede fra regionstyret: Olav Amund Myklebust, Anne-Pia Nygård,  
Olea Kvalsvik, Leif Elde 
Fra administrasjonen: Nelly Torvik 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sakliste 
 
RS-11/21            Godkjenning av 

- Innkalling 

- Sakliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

 

RS-12/21 Referatsaker 
- HC bevis 

Nelly informerte om flere henvendelser om avslag på HC bevis i Ålesund og viser til urimelige krav for å 
få fornyet/tildelt HC bevis. Det er opprettet kontakt med de andre regionene i NHF om utfordringen 
ved tildelingen av HC bevis. Magnhild Sørbotten, leder i samferdselsutvalget i NHF, er koblet på saken. 
Venter på møteinnkalling fra Magnhild. Mulig å utarbeide en veileder sammen med de andre 
regionene som kommunene kan benytte seg av? Noe som eksisterer allerede som vi må få opp og 
frem? Dette må også tas videre i fylkesrådene. Selvstendighet er viktig! 
 

- Samarbeid om skole  

Nelly informerte om planlagt prosjektsamarbeid med NHF Nord Norge om opplæring og 
informasjonspakker til bruk i klasser, lærere, helsepleiere, klubbledere.. Ment til å være et nasjonalt 
prosjekt som alle kan benytte seg av. 
Holdninger i skolen er viktig!! 
 
Vi er fortsatt i idéstadiet. Forslaget er sendt inn til ledelsen i NHF for å høre om dette er noe vi kan 
bygge videre på og søke midler av betydelig betydning.  
 

- Valg 2021 

En prosjektgruppe i NHF har fokus på valget til høsten. Det arrangeres frokostmøter med de ulike 
partiene og alle stortingskandidatene.  
Regionkontoret er i dialog med FFO Møre og Romsdal for å gjennomføre debattmøter ilag i august. 
Frokostmøtene blir da en slags forberedelse til debattene i august.  
 

- B-sak 

 
 
 
 
 
 



RS-13/21 Revidert budsjett 
 
Det reviderte budsjettet ble gjennomgått. Hovedgrunnen til at vi får kuttet kostnadene for 2021 
ytterligere mer, er at regionårsmøtet ble gjennomført digitalt. I tillegg har vi fått kuttet kontorleien til 
NHF Nord Vest.   
Men vi har også redusert støtten fra lokallagene med 50.000 kr grunnet pandemien. Vi vet ikke helt 
utfallet for alle lagene enda.  
 
Vedtak: Det reviderte budsjettet er tatt til etterretning.  
 
RS-14/21 B-sak 
 
RS-15/21 Eventuelt 
 
Valgnemndas innstilling til nytt sentralstyre i NHF ble gjennomgått.  
 
 
 


