
 

1 

 
Regionstyret  

Protokoll 7 2017 
Dato: 

Sted: 

9. november 2017 

Regionkontoret, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 

Tilstede fra 

regionstyret: 

Gunvor Hegni (leder), Stein Wilmann 
(nestleder), Atle Haglund, Birgitte 
Holmsen, Åse Jakobsen 

Inger Kvennodd (vara) og Vibecke Selliken 
(vara) 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

 

Anna-Lisbeth Mikalsen 

 

Forfall:   

Til behandling forelå følgende saker: 

Vedtakssaker: 
Sak 63/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Sak 64/17 Godkjenning av RS protokoll nr 6 2017 NHF Oslofjord Vest  
Sak 65/17  Regionens arbeidsplan 2018-20: strategien: Oppsummering etter Kick Off. 
Sak 66/17 Budsjett 2018 
Sak 67/17  Søknad fra NHF Bamble  
Sak 68/17 Studietur 2018.   
Sak 69/17 NHF Kongsberg 

Drøftingssaker: 
Sak 70/17 Hjelpemiddelordningen – den pågående aksjonen  
Sak 71/17 Merket 2018: Fellessamling & lederkonferanse 
Sak 72/17 Likepersonarbeidet i regionen, forslag til nye likepersoner  
Sak 73/17 Løke Challenge 
Sak 74/17 Møteplan for regionstyret 2018 
Sak 75/17 Referatsaker/orienteringer 
Sak 76/17 Eventuelt 

 

Sak 63/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling med saksliste ble sendt til regionstyrets medlemmer på e-post 
2.11.2017. 

 Vedtak: Godkjent 
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Sak 64/17 Godkjenning av RS protokoll nr 6 2017 NHF Oslofjord Vest 

 RS protokoll nr 6 2017 ble sendt til regionstyret med innkallingen til 
regionstyremøtet. 

 Vedtak: Godkjent 

Sak 65/17 
 
Regionens arbeidsplan 2018-2020 

 Utkast til forslag ble sendt til regionstyret i forkant, og den ble gjennomgått i 
møtet.  

 Vedtak: Godkjent 

Sak 66/17 Budsjett 2018 

 NHF Oslofjord Vests budsjett ble sendt regionstyrets medlemmer i forkant av 
møtet, og det ble gjennomgått av regionkontorleder. Kostnadene er kuttet der 
det pr i dag er en mulighet for å kutte kostnader. Likevel viser budsjettet et 
driftsunderskudd på kr 768 583 i 2018. Sammenlignet med foreløpig resultat 
2017, er det overveiende sannsynlig at budsjettet vil bli en realitet.  Når man 
sammenligner budsjettet med midler regionen har tilgjengelig på konto, vil 
regionens bankkontoer være tomme i løpet av tre år.  
 
Alle aktiviteter regionen ønsker å gjennomføre i 2018 må det derfor søkes å få 
dekket av eksterne midler, slik praksisen har vært de senere år. 
 
På grunn av at NHF sentralt har fått vesentlige kutt i sine bevilgninger, er det 
ikke en selvfølge at regionen får tilført driftstilskudd fra sentralleddet, dersom 
midlene i regionen tømmes.  
 
Innstilling: Regionstyret ser med bekymring på det økende gapet mellom 
regionens driftsinntekter og driftsutgifter. Regionen må arbeide for å komme i 
økonomisk balanse så raskt som mulig og ber derfor administrasjon redusere 
driftskostnadene ved regionkontoret ytterligere. Som et ledd i reduksjon av 
driftskostnadene må derfor NHF Oslofjord Vest redusere stillingen som 
organisasjonskonsulent ved regionkontoret med 50 %, så raskt som mulig. I 
praksis vil det si at organisasjonskonsulentstillingen ved regionkontoret fjernes 
så snart som mulig.   
 

 Vedtak: Som innstillingen 

Sak 67/17 
 

Søknad fra NHF Bamble 
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 Regionen har mottatt søknad fra NHF Bamble, som lå som vedlegg til 
innkallingen til møtet. I søknaden fremkommer det at de ønsker å bevilge 
midler til 3 eksterne formål, på til sammen 60 000 kr.  
I tillegg har de bevilget 50.000 kr til regionens ungdomsarbeid.  

 Vedtak: Søknaden fra NHF Bamble innvilges 

Sak 68/17 
 
Studietur 2018.   

 Studieturkomiteen la frem et forslag til studietur i møtet. Studieturen blir til 
Dublin 6.-9. juni 2018. Studieturen har i utgangspunktet blitt kuttet med 1 dag 
for å redusere kostnadene ved denne. Studieturkomiteen arbeider videre med 
dette.  

 Vedtak: Tas til orientering 

Sak 69/17 
 
NHF Kongsberg 

 Laget har fått et nytt styre:  
Leder blir Anne Marie Vike, Økonomiansvarlig blir Thana Mouhana Sriekhi 
Styremedlemmer: Robert Hansen, Arve Kristoffersen og Ingvill Thor Straten 
 

 Vedtak: Den midlertidige administrasjonen av NHF Kongsberg 
oppheves. 

Sak 70/17 Hjelpemiddelordningen – den pågående aksjonen 

 Sentralt: Arne Lein mfl har hatt møte med de aktuelle komiteene på stortinget 
NHFU: Har sendt henvendelse til alle stortingsbenkene og aksjonert. 
Regionene: Sendt brev/e-post til stortingsbenkene, leserinnlegg til avisene & 
aksjon på sosiale medier. Innslag på NRK. Hele organisasjonen er i gang med 
denne saken.  
Viktig er synlige i det offentlige rom!  
 

 Vedtak: Tas til orientering 

Sak 71/17 Merket 2018: Fellessamling & lederkonferanse 
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 Regionen skal avholde ledersamling for lokallagene de året vi ikke har 
regionårsmøtet. I tillegg har vi de senere år arrangert en fellessamling 
(likepersonsamling) for alle våre medlemmer. For at vi skal bruke mindre 
ressurser på interne arrangement, og mer på eksterne aktiviteter, har regionen 
tidligere valgt å slå disse arrangementene sammen i 2018.  
 
Hele merket er booket 24.-26. august 2018. Vi trenger å fylle dette 
arrangementet (ene) med innhold. Både med likepersonaktivitet og 
ledersamlingaktiviteter.  
 
Innholdet/programmet for arrangementet må være klart så snart som mulig og 
senest 1. februar. Påmeldingsfristen til arrangementet settes til 15. april, slik at 
vi kan redusere antallet i henhold til frist uten å få unødvendige kostnader ved 
dette. 
 
Innstilling: Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber med dette: 
Inger Kvennodd og Vibecke Selliken arbeider med innholdet til arrangementet, 
med bistand fra Stein Wilmann. De undersøker også muligheten for å sette opp 
felles transport fra de største byene til dette arrangementet. 
 

 Vedtak: Som innstillingen 

Sak 72/17 Likepersonarbeidet i regionen, forslag til nye likepersoner  

 Grunnkurs for nye likepersoner arrangeres 1.-3. desember. I henhold til vår 
likepersonstrategi er det regionstyret som skal foreslå nye likepersoner fra vår 
region. Vibecke Selliken og Inger Kvennodd deltar på kurset.  
 
Innstilling: Regionstyret foreslår at følgende nye likepersoner deltar på kurset: 

 Reidun Larsen (LFS) 

 Jørn Strømme (LFS) 

 Anne Beate Stokken (NHF Grenland) 
 

Om disse blir godkjent, skal de jobbe ved brukerkontor ved helseforetak. 
 

 Vedtak:  Som innstillingen 

Sak 73/17 Løke Challenge 
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Vi har fått en henvendelse fra Løke Challenge, med forespørsel om vi kan tenke 
oss å samarbeide for å bidra til at mennesker med ulike handikap kan få 
anledning til å delta på Hof toppers / Løke challenge 2018. Arrangementet er et 
duathlon med sykler og til fots opp og ned av topper i Hof. Det er 27 km sykkel 
og 6 km til fots. Terreng er blandet, asfalt, grusvei, skogsbilvei og stier.  

Link til hjemmeside for div info: http://hoftoppers.hof-il.no 

Innstilling: Atle følger opp det praktiske rundt dette.  

 Vedtak: Vi undersøker dette nærmere 

Sak 74/17 Møteplan for regionstyret 2018 

 Innstilling: Regionstyremøter i 2018 blir følgende datoer: 

 13. mars 

 I forbindelse med studieturen i juni. 

 14. august 
 6. nov 

 Vedtak: Som innstillingen 

Sak 75/17 Referatsaker/orienteringer: 

  Fra regionkontoret.  

 Birgitte Holmsen starter å jobbe som frivillig 1 dag i uken ved kontoret 
fra 1. november, fortrinnsvis onsdager.  

 Fra lokallagene. 

 Fra rettighetshjelperne  

 Fra likepersons-nettverkene  

 Fra Medlemskontaktordningen  

 Fra Tilgjengelighetsutvalget: uu-kurs i Trondheim  

 Fra Ambassadørene ved Inger Kvennodd: Det er kjøpt inn 9 nye stoler til 
prosjektet, disse kan også benyttes til annen aktivitet om det er 
ønskelig. Det planlegges bla et skolebesøk i Bergen til våren. 

 Husk å se innom NHFs hjemmeside, under fanen «for tillitsvalgte». Her 
ligger det mye informasjon tilgjengelig. 

 Fra SAFO, referat fra SAFO SØ møte er sendt ut til styret. 

 Nettverkssamling NHF: Hjelpemiddelnettverket 30.-1. des 2017 

 Birgitte, Inger & Anna-Lisbeth deltok på møte hos Arne Lein med LDO, 
Barneombudet og Statped om inkluderende opplæring og 
spesialundervisning. Info er sendt på e-post. 

 

http://hoftoppers.hof-il.no/
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 Vedtak Tas til orientering 

Sak 76/17 Eventuelt 

  Det blir Julegrøt 7. des kl 11.-14. på Rødekorshuset i Tønsberg, Birgitte 
arbeider med dette og sender ut invitasjon så snart det er klart. 

 Det vil bli mulighet for at de som ønsker digitalt medlemsblad får dette 
fra 2018.  

 3. desember: Vi markerer dette på sosiale medier og med pepperkaker 
og evt utdeling av Tilgjengelige bygg og uteområder.  

 Vi sender en henvendelse med forespørsel om at medlemsregistret kan 
bli tilgjengelig for enkelte utvalgte tillitsvalgte.  
 

 Innstilling: Tas til orientering 

 

 

 

 

 

Tønsberg 10. november 2017 
 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Regionkontorleder NHF Oslofjord Vest 


