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Regionstyret  

Protokoll 6 2017 
Dato: 

Sted: 

28. august 2017 

Regionkontoret, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 

Tilstede fra 

regionstyret: 

Gunvor Hegni (leder), Stein Wilmann 
(nestleder), Atle Haglund, Birgitte 
Holmsen og Inger Kvennodd (vara). 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

 

Anna-Lisbeth Mikalsen 

 

Forfall: Åse Jakobsen og Vibecke Selliken (vara)  

Til behandling forelå følgende saker: 

Vedtakssaker: 
Sak 54/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Sak 55/17 Godkjenning av RS protokoll nr 5 2017 NHF Oslofjord Vest  
Sak 56/17  Nedsette studieturkomite.   
Sak 57/17 Implementering av NHFs nye strategi: 20-21. oktober på Kongsberg. 
Sak 58/17  Nedsette sølvnålkomite 
Sak 59/17 Regionens lederkonferanse 2018 
 
Drøftingssaker: 
Sak 60/17 Kurs for brukermedvirkere 22.-23. september i regi av SAFO TVB 
Sak 61/17 Referatsaker/orienteringer: 
Sak 62/17  Eventuelt  
 

Sak 54/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling med saksliste ble sendt til regionstyrets medlemmer på e-post 16.8.2017. 

 Vedtak: Godkjent 

Sak 55/17 Godkjenning av RS protokoll nr 5 2017 NHF Oslofjord Vest 

 RS protokoll nr 4 2017 ble sendt til regionstyret med innkallingen til 

regionstyremøtet. 

 Vedtak: Godkjent 
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Sak 56/17 
 
Nedsette studieturkomite.  

 Årsmøtet i NHF Oslofjord Vest har bestemt at regionstyret skal ha styrehonorar. 

Regionstyret har bestemt at dette skal brukes til studietur annethvert år. 

Regionstyret nedsetter en studieturkomite som skal utarbeide et forslag til 

studietur for 2018, dette forslaget legges frem på regionstyremøtet i november.  

Kostnadsrammen er 150 000 kr. Studieturkomiteen består av:  

 Vedtak: Atle (leder), Birgitte og Åse (?) 

Sak 57/17 Implementering av NHFs nye strategi: 20-21. oktober på Kongsberg. 

  # SAMMENOMENNYTID 

NHF Landsmøtet vedtok en ny samfunnsstrategi som skal implementeres i 
hele organisasjonen. Regionene skal gå fra å være bindeledd til å bli et 
kraftsenter i organisasjonen. I denne anledning arrangerer regionen et Kick-
Off 20.-21. oktober på Kongsberg, slik at vi kan utarbeide en 
opptrappingsplan for å bli et kraftsenter!  
Denne skal inneholde de 9 innsatsområdene: 

 
 
Vi skal ikke lenger gjøre ting av 
gammel vane, men være 
bevisst på hva vi gjør, når vi 
gjør det og for hvem vi gjør det. 
 

  

Vedtak: 

 

Invitasjon til Kick-Off sendes ut så snart det er klart til alle våre medlemmer 

Sak 58/17 
 
Nedsette sølvnålkomite 

 Regionen har praksis med å dele ut hedersnål i sølv til tillitsvalgte som har 
gjort seg fortjent til dette. Overrekkelsen skjer hovedsakelig på regionens 
årsmøte eller lederkonferanse de årene hvor ikke regionen har årsmøte. 
Hvem som skal motta denne hedersbevisningen blir bestemt av regionstyret, 
etter innstilling fra sølvnålkomiteen. Det er viktig at personene som skal sitte 
i komiteen har lang fartstid i organisasjonen. Forslag til ny sølvnålkomite:  

  

Vedtak: 

 

Stein Wilmann (leder), Jan Ronald Skogsrud og Torunn Jakobsen 
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Sak 59/17 
 
Regionens lederkonferanse 2018 
 

 Regionstyret skal arrangere lederkonferanse for sine lokallag de årene regionen 

ikke har årsmøte. Denne konferansen er primært for leder og nestleder i 

lokallagene. Regionen har også siden 2009 arrangert en fellessamling 

(likepersonsamling) for alle våre medlemmer. Som et ledd i å prioritere mer 

utadrettet aktivitet, samtidig som vi skal stå #sammenomennytid legges disse 

arrangementene til samme tid og samme sted. Vi ønsker med dette også i noen 

sammenhenger å gå litt bort fra de tradisjonelle hotellkonferansene og heller 

fokusere på mer utadrettede aktiviteter.  

  

Vedtak: 

 

Regionens lederkonferanse legges til 24.-26. august på Merket, i 
tilknytning med fellessamlingen 2018. 

Sak 60/17 
 
Kurs for brukermedvirkere 22.-23. september i regi av SAFO TVB 

 SAFO TVB arrangerer kurs for brukermedvirkere 22.-23. september på Kongsberg. 

Program og påmeldingsskjema ble sendt med innkallingen til møtet. Regionstyret 

oppfordres til å melde seg på dette, da dette er en arena hvor brukermedvirkere 

møtes. Å være brukermedvirker er den viktigste rollen for påvirkning på lokalt plan.  

 Vedtak: Flest mulig fra regionstyret melder seg på. 

Sak 61/17 Referatsaker/orienteringer: 

  Fra regionkontoret. Torleif skal ha ferie fra 11.-23. september. 

 Foreløpig regnskap NHF OFV 2017 

 Fra lokallagene: Alf Telemark skal ha møte 27. september om lagets 
fremtid. Stein deltar fra regionstyret. NHF Bamble.  

 Fra rettighetshjelperne: Halvårsrapportering 

 Fra likepersons-nettverkene: Halvårsrapportering 

 Fra Medlemskontaktordningen: Halvårsrapportering 

 Fra Tilgjengelighetsutvalget: Halvårsrapportering 

 Fra Ambassadørene ved Inger Kvennodd: Halvårsrapportering 

 For å holde seg oppdatert om hva som skjer i organisasjonen kan man 
lese sentralstyreprotokollene på NHFs hjemmeside, under fanen «for 
tillitsvalgte». 

 Stortingsvalget 2017: Status 

 Fra SAFO 

 Krisehåndteringsplan – husk å levere personopplysningsskjema  

 R5 møte på Gjøvik 19.-20. september. Gunvor og Anna-Lisbeth deltar 
 

 Vedtak: Tas til orientering 
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Sak 62/17 Eventuelt 

  Bell Media: Litt informasjon  

 Regionenes medlemsblader, NHF Nord Vest har bestemt at de ikke 
lenger skal ha et regionblad.  

 Elektronisk utgave av Grenseløst: Vi ønsker å spare miljøet og penger, 
og kommer derfor til å tilby våre medlemmer Grenseløst i elektronisk 
utgave fra 2018.  

 Søknader til Ekstrastiftelsen: Aktiv også om vinteren. 
 

 Vedtak: Tas til orientering 

 

 

 

Tønsberg 29. august 2017 
 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Regionkontorleder NHF Oslofjord Vest 


