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Regionstyret  

Protokoll 2 2017 
Dato: 

Sted: 

30. mars 2017 

Regionkontoret, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 

Tilstede fra 

regionstyret: 

Gunvor Hegni (leder), Stein Wilmann 
(nestleder) fra kl 18.00, Inger Kvennodd 
og Atle Haglund 

Vibecke Selliken og  
Åse Jakobsen (vara) 
 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

 

Anna-Lisbeth Mikalsen 

 

Gjester og 

observatører: 

  

 

Til behandling forelå følgende saker 

RS sak 13/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

RS sak 14/17 Godkjenning av RS protokoll nr 1 2017 NHF Oslofjord Vest 

RS sak 15/17 Årsmelding for NHF Oslofjord Vest 2016 

RS sak 16/17 Årsregnskap NHF Oslofjord Vest 2016 

RS sak 17/17 Regionårsmøtet 2017 

RS sak 18/17 SAFO TVB årsmøte 

RS sak 19/17 Påvirke kommunenes høringssvar vedrørende hjelpemidler 

RS sak 20/17 NHF Kongsberg 

RS sak 21/17 Liv & lære: Utilgjengelige møterom i lokallagene 

RS sak 22/17 Aktivitetsplan – ny digital versjon er tilgjengelig  

RS sak 23/17 Årsmøter i lokallagene 

RS sak 24/17 Referatsaker/orienteringer  

 

 

RS sak 13/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling med saksliste ble sendt til regionstyrets medlemmer på e-post 

23.3.2017. 

 Vedtak: Godkjent 

RS sak 14/17 Godkjenning av RS protokoll nr 1 2017 NHF Oslofjord Vest 
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 RS protokoll nr 1 2017 ble sendt til regionstyret med innkallingen til 

regionstyremøtet. 

 Vedtak: Godkjent 

Sak 15/17 Årsmelding for NHF Oslofjord Vest 2016 

 Forslag til årsmelding for NHF Oslofjord Vest 2016, ble sendt regionstyret med 

innkallingen til møtet.  

 Vedtak: Godkjent. 

Sak 16/17 Årsregnskap NHF Oslofjord Vest 2016 

 
Forslag til årsregnskap for NHF Oslofjord Vest for 2016, ble lagt frem og 

gjennomgått i møtet. 

 Vedtak: Godkjent. 

Sak 17/17 Regionårsmøtet 2017 

 Programmet er sendt ut, og det er nå 47 deltagere påmeldt. 

Fylkesordføreren i Buskerud har ikke anledning til å komme, men varaordføreren 

kommer. Han ønsker noen stikkord i forhold til hva han skal snakke om.  

Sølvnålkomiteens innstilling er ikke klar, den tas derfor i neste møte. 

Forslag til møteleder: Arnstein Grendahl  

Forslag til protokollførere: Torleif Støylen og Torunn Jakobsen 

Gjennomgang av årsmøtemiddagen, toastmaster.  

 Vedtak: Som forslagene 

Sak 18/17 SAFO TVB årsmøte 31. mai. 

 Regionstyret i NHF Oslofjord Vest må oppnevne delegater og styremedlemmer til 

årsmøtet i SAFO TVB.  

NHF OFV bestemmer selv hvor mange som skal delta fra organisasjonen, men det 

er inntil 3 stemmeberettigede fra hver organisasjon.  

Styret i SAFO TVB har i dag følgende styremedlemmer fra NHF OFV: 

 Arve Kristoffersen 

 Åse Jakobsen 

 Birgitte Holmsen (vara) 

Styreperioden er på 1 år, slik at alle styrets medlemmer er på valg. 
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 Vedtak: Arve Kristoffersen og Åse Jakobsen gjenvelges til styret i SAFO TVB. 

Gunvor Hegni blir ny vara, om Birgitte Holmsen ikke ønsker å 

fortsette. De samme personene blir delegater fra NHF Oslofjord Vest 

på årsmøtet i SAFO TVB. 

Sak 19/17 Påvirke kommunenes høringssvar hjelpemidler 

 E-post fra Guri Henriksen (NHF sentralt) er sendt til styrets medlemmer. Alle SAFO 

TVBs representanter i kommunale råd har nå fått informasjon og oppfordring på 

e-post, om å påvirke i sin kommune til å avgi høringssvar og forslag til vedtak på 

dette. 

Alle ordførere og rådmenn i alle våre kommuner har fått informasjon og 

oppfordring fra regionen om å avgi høringssvar på hjelpemiddelformidlingen.  

Nå gjenstår lobbyvirksomhet på område om noen har anledning og en 

postkortaksjon som startet på NHF Innlandet. 

 Vedtak: Tas til orientering 

Sak 20/17 NHF Kongsberg 

 NHF Kongsberg klarte ikke å velge nytt styre på sitt årsmøte, laget settes dermed 

under midlertidig administrasjon under regionen. Årsmøtet i NHF Kongsberg 

vedtok at de fremdeles skal ha noe medlemsaktivitet: Bading, kafetreff og Kiel tur. 

Kontaktperson for dette er Lise Koningen. Noen på regionskontoret tar det 

praktiske med NHF Kongsbergs kontaktperson.  

 Vedtak: NHF Kongsberg settes under midlertidig administrasjon. 

Sak 21/17 Liv & lære: Utilgjengelige møterom i lokallagene 

 Et av våre lokallag hadde årsmøtet på Jonas B. Gundersen, Bragernes Torg i 
Drammen. Her var det ikke tilgjengelig. Det ble lagt ut en rampe slik at 
representanten fra regionstyret kom inn i bygget, men møtelokalene var i 2.etage 
og dit var det ikke heis. De hadde ikke fått beskjed av regionskontoret at en 
representant fra regionstyret kom, og var veldig lei seg for at ikke gjesten kunne 
delta på møtet.  Hadde de vist at de fikk besøk, sa de at de ville ha funnet et annet 
sted å holde møtet.  
 

Regionstyret diskuterte saken i møtet. Hva gjør vi når noen av oss benytter 

møtelokaler som diskriminerer bevegelseshemmede? En av NHFs hovedfokus er 

tilgjengelighet og universell utforming. Dette har det vært gjennom en årrekke, så 

hvordan kan dette skje hos oss?  

Forslag: Regionstyret sender en formell henvendelse til lokallaget. 

 Vedtak: Som forslaget 
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Sak 22/17 Aktivitetsplan – ny digital versjon er tilgjengelig 

 
Stein Wilmann har laget en aktivitetskalender som alle kan lese på nett, enten fra 

PC eller mobiltelefon. Dette gjør det mye enklere for oss alle og holde oss 

oppdaterte til enhver tid! Foreløpig er det kun Stein og Anna-Lisbeth som har 

anledning til å redigere kalenderen, så gi oss beskjed om det er noe dere ønsker 

skal være med på denne. Kalenderen finnes ved å følge linken: 

http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/ 

Noen har også linket aktivitetsplanen til vår nettside, så man finner den også der. 

 Vedtak: Aktivitetsplan tas i bruk 

Sak 23/17 Årsmøter i lokallagene  

 Regionstyret tok en gjennomgang fra representasjonen på lagenes årsmøte. Det 
er valgt nye ledere i følgende lag: LFN Telemark, HBF Buskerud og Vestfold, NHF 
Ringerike og NHF Vestfossen. 

 Innstilling Tas til orientering 

Sak 25/17 Referatsaker/orienteringer: 

  Fra regionkontoret: Torleif har ferie fra 5. til 22. april. 

 SS protokoll (se NHFs hjemmeside/for tillitsvalgte) 

 Fra rettighetshjelperne ved Inger Kvennodd 

 Fra likepersons-nettverkene ved Inger og Vibecke 

 Fra medlemskontaktordningen: Det er feil i notatene fra org.kons 

 Fra Tilgjengelighetsutvalget: Kurs uu 20.-21. oktober på Kongsberg. 

 Fra Ambassadørene ved Inger Kvennodd  

 Fra Grenseløst  

 Valg 2017 

 Fra SAFO: Kurs i prosjektarbeid 4. april.  
 Vedtak: Tas til orientering 

Sak 26/17 Eventuelt  

  Regionen samarbeider med Blindeforbundet om universell utforming 
både i Buskerud og Vestfold. 

 Neste regionstyremøte blir kl 18.00 på Kongsberg. 
 Innstilling Tas til orientering 

 

Tønsberg 31. mars 2017 

 

Anna-Lisbeth Mikalsen 

Regionkontorleder NHF Oslofjord Vest 

http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/

