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Regionstyret  

Protokoll 3 2018 
Dato: 

Sted: 

14. august 2018 kl 16.00 

Regionkontoret 

Tilstede fra 

regionstyret: 

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

og Vibecke Selliken (vara) 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

 

Anna-Lisbeth Mikalsen 

 

Forfall: Gunvor Hegni (leder) permisjon Inger Kvennodd (vara) 

Gjester   

Til behandling forelå følgende saker: 

Vedtakssaker: 
Sak 27/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Sak 28/18 Godkjenning av RS protokoll nr 2 2018 NHF Oslofjord Vest  
Sak 29/18  Skal regionen søke om å inngå et samarbeid med Vestfold Fylkeskommune? 
Sak 30/18 Viken-samarbeidet – nye fylkesgrenser 
Sak 31/18  Tid og sted for regionårsmøtet 2019 
 
Drøftingssaker: 
Sak 32/18 Evaluering av studieturen – klager til SAS og Avinor  
Sak 33/18 Merket 2018 – ledersamling og fellesskapssamling. 
Sak 34/18 Regionen som kraftsenter 
Sak 35/18 Referatsaker/orienteringer 
Sak 36/18  Eventuelt  

Sak 27/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

10.8.2018. 

 Vedtak: Godkjent 

Sak 28/18 Godkjenning av RS protokoll nr 2 2018 NHF Oslofjord Vest 

 RS protokoll nr 2 2018 ble sendt til regionstyret med innkallingen til 

regionstyremøtet. 

 Vedtak: Godkjent 



Protokoll 3 2018 fra Regionstyret Regionkontoret  

 

2 

Sak 29/18 Skal regionen søke om å inngå et forpliktende samarbeid med Vestfold 
Fylkeskommune? 

 
VFK har bevilget til sammen 1 million kr i 2018 og 2019 til organisasjoner i 
Vestfold som ønsker å inngå forpliktende samarbeidsavtaler (2 – 4 utvalgte 
organisasjoner). Dette for å bidra til tiltak som bygger opp om å styrke 
psykisk helse i befolkningen. Kriteriene for å søke, ble sendt til styrets 
medlemmer i forkant av møtet. Selv om utgangspunktet for en evt søknad 
er Vestfold kan dette ha overføringsverdi til andre fylker.  

Regionstyret diskuterte saken og det fremkom innspill på konkrete tiltak i 
møtet på hva vi kan gjennomføre.  

Forslag: Vibecke Selliken jobber videre med dette. Hun sender forslag på 
konkrete tiltak vi kan gjøre i henhold til søknadskriteriene i god tid før 
søknadsfristen utløper til regionkontorleder.  

 Vedtak: Som forslaget 

Sak 30/18 
 
Viken-samarbeidet – nye fylkesgrenser 

 
E-post fra NHF Øst ble sendt med innkallingen til møtet. Regionstyret 
diskuterte uttalelsen fra årsmøtet i NHF Øst, som har blitt behandlet av 
NHFs sentralstyre på møtet i juni. NHF Øst ønsker at NHF regionene skal 
følge de nye fylkesgrensene, slik at Buskerud skal bli en del av NHF 
Øst/Viken. 
 
Regionstyret diskuterte saken og det er enighet om at vedtak fra 8. juni 
står fast, RS Sak 20/18. Regionstyret ønsker å fortsette samarbeidslinja 
med NHF Øst og la NHF Oslofjord Vest bestå som den er og arbeide for et 
best mulig tilbud for våre medlemmer i Buskerud.  
 
Forslag: 
Vi tar med oss regionstyrets synspunkter som fremkom i møtet til møtet i 
Vikengruppen 3. september. Vi ønsker å beholde regiongrensene i NHF slik 
de er, og fortsette samarbeidet på et overordnet nivå mellom 
regionstyrene i NHF Øst og NHF Oslofjord Vest i saker som krever det.  

 Vedtak: Som forslaget 

Sak 31/18 
 
Tid og sted for regionårsmøtet 2019 

 Regionårsmøtet 2019 blir 27. til 28. april på Kongsberg. 

 Vedtak: Godkjent 
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Sak 32/18 Evaluering av studieturen – klager til SAS og Avinor 

 Regionstyret tok runden på ift studieturen. Studieturen ble veldig bra og all ære til 

studieturkomiteen! På grunn av diverse opplevelser, ble hjemturen fra Dublin til 

Oslo Lufthavn klaget inn til SAS og AVINOR. SAS har ikke svart på vår skriftlige 

klage bortsett fra et kort svar på FB, hvor de skylder på handlingsselskapet. 

AVINOR har svart på vår klage, og mener at vi ikke har meldt inn aktuelle behov til 

flyselskapet. En runddans uten ende der altså! 

 Vedtak: Tas til etterretning 

Sak 33/18 Merket 2018 – ledersamling og fellesskapssamling. 

 Endelig program ble sendt i forkant av møtet og alt er nå klart for 
fellesskapssamling #Sammenomennytid 

 Vedtak: Tas til orientering 

Sak 34/18 Regionen som kraftsenter 

 
Oppfølging av vår nye strategi og oppfølging fra sist regionstyremøte. Vi 
ønsker å: 

 Tilby «pakkeløsninger» for lokallagene (hvordan jobbe interessepolitisk) 

 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.  

Forslag: Vi må jobbe videre med punktene over. Aktuelle fagområder: 
Skole, BPA, Tilgjengelighet, hjelpemidler, diskriminering og hat-prat. 

 Vedtak: Som forslaget 

Sak 35/18 Revidert budsjett 2018 

 Revidert budsjett for 2018 ble lagt frem i møte og viser et underskudd på 
kr 526 070, mot – 738 583 i opprinnelig budsjett. Endringen skyldes 
hovedsakelig reduksjonen av ½ stilling ved regionkontoret.  

 Vedtak: Tas til etterretning 
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Sak 36/18 Referatsaker/orienteringer: 

  Fra regionkontoret: Anna-Lisbeth har ferie fra 16.-20. august. 
 NHF NestenVoksen ved Birgitte Holmsen 
 Kongsberg Jazzfestival 6. juli 
 Fra NHFU OFV 
 Løke Challenge / HOF Toppers 11. august 
 Fra lokallagene ved Stein Wilmann 
 Fra likepersons-nettverkene  
 Fra Tilgjengelighetsutvalget ved Atle Haglund. 
 Fra Ambassadørene ved Vibecke Selliken 
 Noe nytt fra de 4 fellesprosjektene i NHF 
  Sentralstyreprotokollene ligger på NHFs hjemmeside 
 SAFO TVB konferansen 28.-29. september på Kongsberg 
 Vestfold og Telemark blir et fylke 

 Vedtak: Tas til orientering 

Sak 37/18 Eventuelt 

 - Kort: Vi lager informasjonskort om oss selv 

 Vedtak: Godkjent 

 
 

 

 

Tønsberg 15. august 2018 
 
 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Regionkontorleder NHF Oslofjord Vest 

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

