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Regionstyret  

Protokoll 2 2018 
Dato: 

Sted: 

8. juni 2018 

Dublin 

Tilstede fra 

regionstyret: 

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

Inger Kvennodd (vara) og Vibecke 
Selliken (vara) 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

 

Anna-Lisbeth Mikalsen 

 

Forfall: Gunvor Hegni (leder) permisjon  

Gjester Bjørn R Henriksen (leder NHFU Oslofjord Vest)  

Til behandling forelå følgende saker: 

Vedtakssaker: 
Sak 16/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Sak 17/18 Godkjenning av RS protokoll nr 1 2018 NHF Oslofjord Vest  
Sak 18/18  Sølvnålkomiteens innstilling 
Sak 19/18 Konstituering av ny fungerende nestleder til regionstyret 
Sak 20/18  Endrede Fylkesgrenser: Har dette konsekvenser for oss? Forlag LM 
 
Drøftingssaker: 
Sak 21/18 Evaluering av styreperioden: Hva har vært bra & hva kan vi gjøre bedre  
Sak 22/18 Våre planlagte arrangementer sett i lys av vår nye strategi:  

Merket 2018 Fellessamling & lederkonferanse: Program 
SAFO TVB konferansen for brukermedvirkere 28.-29. sept 2018. 

Sak 23/18 Regionen som kraftsenter 
Sak 24/18 Møte med NHFs sentralstyre i Drammen 24. nov 
Sak 25/18 Referatsaker/orienteringer 
Sak 26/18 Eventuelt 
 
Sak 16/18 til og med sak 22/18 ble behandlet 8. juni på Iveagh Garden Hotel, mens resten av sakene 
ble behandlet 9. juni i en nærliggende park til hotellet.  
 

Sak 16/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

30.5.2018. 

 Vedtak Godkjent 
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Sak 17/18 Godkjenning av RS protokoll nr 1 2018 NHF Oslofjord Vest 

 RS protokoll nr 1 2018 ble sendt til regionstyret med innkallingen til 

regionstyremøtet. 

 Vedtak Godkjent 

Sak 18/18 Sølvnålkomiteens innstilling 

 Forslag til hvem som skal motta NHFs hedersnål i sølv, ble sendt til styrets 

medlemmer i forkant av styremøte.  

 Vedtak Sølvnålkomiteens innstilling godkjennes 

Sak 19/18 
 
Konstituering av ny fungerende nestleder til regionstyret 

 Vedtak Regionstyremedlem Atle Haglund blir ny fungerende nestleder i 

regionleders fravær. 

Sak 20/18 Endrede Fylkesgrenser: Har dette konsekvenser for oss?  

 Det kan komme forslag til NHF Landsmøtet 2019 ift endrede fylkesgrenser, 
som kan få konsekvenser for NHF Oslofjord Vest. Styremedlem Åse 
Jakobsen la frem en konsekvensanalyse ift hva som kan skje med regionen 
når Buskerud blir en del av Viken. Saken ble diskutert i møtet, og det ble 
fattet følgende vedtak:  

 Vedtak Regionstyret i NHF Oslofjord Vest ønsker at Buskerud forblir endel 

av NHF Oslofjord Vest. 

Regionstyret i NHF Oslofjord Vest ønsker et samarbeid med NHF Øst 

for å få et best mulig resultat både for NHF Oslofjord Vest og NHF 

Øst. 

Åse Jakobsen har gjort avtale med fylkesordfører Roger Ryberg om 

et møte i denne saken. 

Sak 21/18 Evaluering av styreperioden 

 Alle la frem sine erfaringer fra styreperioden, med vekt på hva som har vært bra 
& hva vi kan gjøre bedre. 

 Vedtak: Tas til orientering 

Sak 22/18 Våre planlagte arrangementer sett i lys av vår nye strategi 
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 NHF Landsmøtet 2017 vedtok en ny strategi for organisasjonen. Styret tok en 

gjennomgang ift hva den nye strategien betyr for oss i praksis. Hvordan kan vi se 

våre to store arrangementer kommende høst i lys av den nye strategien?  

 Merket 2018 Fellessamling & lederkonferanse: Velkommen til fellesskapet vårt! 
Alle landsforeningene får mulighet til å vise seg. Program: Hjelpemiddelfirma 
kommer (Rolf Einar Pedersen fra Funksport og hjelpemiddeleksperten) Vibecke 
får ansvar for dette. Atle har ansvar for å få en politikker (Bård Hogsrud 
kommer). Våre 4 fellesprosjekter er med. Valg 2019: Dette prosjektet er et bra 
eksempel på hvordan vi kan jobbe i NHF i trå med vår nye strategi.  

 SAFO TVB konferansen for brukermedvirkere 28.-29. sept 2018: Våre 
brukermedvirkere i kommunale råd har mulighet for å drive politisk påvirkning 
der folk bor & er. Det er viktig at vi bruker denne arenaen godt. 

  
Vedtak: 

 

Vi gleder oss til å jobbe i trå med vår nye strategi. 

Sak 23/18 Regionen som kraftsenter 

 
NHF Landsmøtet 2017 vedtok en ny strategi for organisasjonen. Styret diskuterte 

hva den nye strategien betyr for oss i praksis. Kjernen i diskusjonen var regionen 

som kraftsenter. En oppsummering: 

 Tilby «pakkeløsninger» for lokallagene (hvordan jobbe interessepolitisk) 

 Det burde være et krav at alle lokallagene deltok på regionens lederkonferanse. 

 Lokallagenes prioriteringer: Hvorfor arrangerer lokallagene «blomstringsturer» til 

Hardanger, når de ikke har anledning til å være med til Merket?  

 Vi må i gang med å lage en liste over medlemmer som ønsker (er motivert & 

engasjert) å delta interessepolitisk, vi må da være konkrete i bestillingen: Eks Om 

vi inviterer med folk på kino, må vi vite hvilken film vi skal se! Dette tema bør 

diskuteres på Merket og vi kan også gjøre dette ved en enkel 

spørreundersøkelse, for å nå ut til flere. 

 Vi trenger opplæring på flere nivåer/temaer. 

 Vi må bli flinkere til å vise hva vi gjør i sosiale medier: Eks når Ambassadørene 

skal på skolebesøk bør dette legges ut/ annonseres på FB siden vår.  

 Hele styrte får ansvar for å holde aktiviteten oppe på regionens FB side 

 Regionen som kraftsenter blir fast sak på regionstyrets møter: Hva har vi gjort 

siden sist og hva skal vi gjøre innen neste møte. 

 Vedtak: Hele regionstyret får de nødvendige tilganger og tar regionens FB 

side i bruk.  

Sak 24/18 Møte med NHFs sentralstyre i Drammen 24. november 2018 
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 Regionstyret diskuterte hva vi kan bidra med i møtet vi skal ha med 
sentralstyret i november. Innspill som fremkom:   

 Vi tar dette opp med lokallagene på Merket i august. 
 Vi bør legge opp til noe som foregår utendørs. 
 Vi kan få med leder i rådet og en fra byplan i Drammen til å komme 

å presentere det nye bussknutepunktet i Drammen som bygges i 
disse dager. Brakar har nå universelt utformede busser «all over» 

 Vedtak: Saken tas med lokallagene på lederkonferansen i august. 

Sak 25/18 Referatsaker/orienteringer: 

  Fra regionkontoret 
 NHF NestenVoksen: NHF OFV har fått ansvar for det sentrale nettverket.  
 Kongsberg Jazz 6. juli: De som ønsker å delta gir beskjed til Anna-Lisbeth 
 Fra NHFU OFV: Medlemstur til Dyreparken i Kristiansand 26.-29. juli. 
 Løke Challenge 11. august  
 Fra lokallagene ved Stein Wilmann: Kort oppsummering av årets 

lokallagsrapportering. 
 Fra likepersons-nettverkene  
 Fra Medlemskontaktordningen  
 Fra Tilgjengelighetsutvalget 
 Fra Ambassadørene ved Inger Kvennodd 
 Nytt fra de 4 fellesprosjektene i NHF 
  Sentralstyreprotokollene ligger på NHFs hjemmeside 
 Fra SAFO TVB Årsmøte 25. mai & minikonferanse 

 Vedtak Tas til orientering 

Sak 26/18 Eventuelt 

  Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter (SBR) har nå endret navn til 

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne (STEM) og fått godkjent endringer i 

vedtektene. Endringene betyr følgende: I de tidligere vedtektene sto det 

at det var Norges Handikapforbund Oslofjord Vest som skulle oppnevne 

nye styremedlemmer til stiftelsen, nå heter det at det er styret selv som 

skal oppnevner nye styremedlemmer. I følge de nye vedtektene er i 

tillegg antallet styremedlemmer redusert fra 5 til 3 personer. Det sittende 

styret er nå Arnt Einar Litsheim (leder), Jan Ronald Skogsrud og Inger 

Marie Nilsen. Stiftelsen har nå solgt eiendommene og blitt en 

pengestiftelse.  

 Vedtak: Tas til orientering 

 

Tønsberg 12. juni 2018 
 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Regionkontorleder NHF Oslofjord Vest 

http://www.nhf.no/sentralstyredokumenter/2018---dokumenter-sentralstyret/017d3009-fe23-46d0-a6dc-d0260722bf41

