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Regionstyret  

Protokoll 4 2018 
Dato: 

Sted: 

6. november 2018 kl 16.00 

Regionkontoret 

 
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: Ingen!  

Gjester: Bjørn Ragnar Henriksen  
leder NHFU Oslofjord Vest 

 

Til behandling forelå følgende saker: 

Vedtakssaker: 
Sak 38/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Sak 39/18 Godkjenning av RS protokoll nr 3 2018 NHF Oslofjord Vest  
Sak 40/18  Arbeidsplan NHF Oslofjord Vest 2019 
Sak 41/18 Budsjett NHF Oslofjord Vest 2019 
Sak 42/18  Møteplan for regionstyret 2019 
Drøftingssaker: 
Sak 43/18 Vi markerer FN Dagen 3. desember på Sandefjord Videregående skole 
Sak 44/18 Søknad Helse Sør Øst 2019 
Sak 45/18 Møtet med sentralstyret 24. november 
Sak 46/18 Regionen som kraftsenter 
Sak 47/18 Referatsaker/orienteringer 
Sak 48/18  Eventuelt  
 

Sak 38/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

26.10.2018. 

 Vedtak Godkjent 

Sak 39/18 Godkjenning av RS protokoll nr 3 2018 NHF Oslofjord Vest 
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 RS protokoll nr 3 2018 ble sendt til regionstyret med innkallingen til 

regionstyremøtet. 

 Vedtak Godkjent 

Sak 40/18 Arbeidsplan NHF Oslofjord Vest 2019 

 Utkast til Arbeidsplan for NHF Oslofjord Vest ble sendt med innkallingen til møtet. 

Regionstyret gikk gjennom planen og diskuterte seg frem til hva som skal 
være NHF Oslofjord Vest Arbeidsplan 2019.  

 Vedtak Arbeidsplan for NHF Oslofjord Vest vedtas med de endringer som 

fremkom i møtet. 

Sak 41/18 Budsjett NHF Oslofjord Vest 2019 

 
Forslag til budsjett ble sendt med innkallingen til møtet. Regionkontorleder 
orienterte om det foreslåtte budsjettet i møtet, som viser et driftsunderskudd på 
452925 kr. Alle mulige kostnader er kuttet. Alle aktiviteter som skal gjennomføres 
kommende periode, må finansieres av eksterne midler.  

 Vedtak Budsjettet vedtas som NHF Oslofjord Vests budsjett for 2019 

Sak 42/18 
 

Møteplan for regionstyret 2019 

 Møteplanen for regionstyret ble avtalt i møtet. Forslag på følgende tidspunkt 
fremkom i møtet: 

 12. mars 

 26. april 

 11. mai styreseminar  

 20. august  

 12. November 

 Vedtak Som forslaget 

Sak 43/18 Vi markerer FN Dagen 3. desember på Sandefjord Videregående skole 

 Det er nedsatt en gruppe som jobber med FN Dagen 3. desember. Det blir stand 

på «Hvaltorvet» på dagtid og det blir barnebursdag på Sandefjord Videregående 

skole kl 18.00. Fylkesordfører Rune Hogsnes kommer å åpner markeringen. Det er 

sendt invitasjon til alle gruppelederne i de politiske partiene (VFK), med spørsmål 

om at de kan snakke om hva CRPD betyr for dem og deres politiske parti. Vibecke 

har gjort og gjør en stor innsats for å skaffe pølser, brus, kake mm til feiringen. 

 Vedtak Tas til orientering 

Sak 44/18 Søknad Helse Sør Øst 2019 
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 Søknadsfristen for å søke midler til Helse Sørøst er 1. desember og alle 
lokallagene har fått informasjon om søknadsrutinene og fristen for å sende 
søknad for lagene er 20. november (søknaden sendes via regionen). Aktivitetene 
vi søker midler til må være innenfor Helse sørøst sitt ansvarsområde (aktiviteter 
på brukerkontorene mm). Forslag: Vi søker om midler til en konferanse og en 
likepersonsamling som legges til Merket eller annet egnet sted.  

 Vedtak Som forslaget 

Sak 45/18 Møtet med sentralstyret 24. november på hotel Ambassadør i Drammen 

 Kontorleder har invitert tillitsvalgte i lokallagene til møtet med sentralstyret. 
Johannes Devold, utbyggingssjef Drammen kommune, har svart på vår 
henvendelse vedrørende en orientering ang. nye Bragernes kollektivknutepunkt i 
Drammen. Vi tar orienteringen sammen med en befaring. 
 
Regionstyret kom frem til at i møtet med sentralstyret, ønsker vi å legge frem vårt 
syn på de nye fylkesgrensene og forslaget fra NHF Øst om å danne NHF Viken. 

 Vedtak Tas til orientering 

Sak 46/18 Regionen som kraftsenter 

 Oppfølging av vår nye strategi og oppfølging fra sist regionstyremøte, ref RS Sak 
34/18 fra regionstyremøtet 14. august.  
Forslag: Vi skal sende ut etterlysning etter personer som ønsker å bidra i 
Tilgjengelighetsutvalgt, i Ambassadør i skoleverket og til arbeidsgruppe som skal 
jobbe med BPA. Vi trykker etterlysningen i Grenseløst og vi sender en etterlysning 
via FB. 

 Vedtak Som forslaget 

Sak 47/18 Referatsaker/orienteringer: 
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  Fra regionkontoret 

 NHF NestenVoksen ved Birgitte Holmsen: Første samling 16.-18. nov.  

 Fra NHFU OFV ved Bjørn Henriksen 

 Fra lokallagene ved Stein Wilmann: Styrekurs NHF Holmestrand, NHF 
Nore og Uvdal, feirer 30 år søndag. 

 Fra likepersonene 

 Fra Tilgjengelighetsutvalget: En variant av sentrumsprosjektet er i gang 
igjen. 25. oktober i Svelvik (bra reportasje i Svelviksposten) og 28. 
november i Sande.  

 Fra Ambassadørene: Vi sender 3 personer til kurs i Trondheim. Vi prøver å 
få hjulene i gang igjen i prosjektet her. 

 Nytt fra de 4 fellesprosjektene i NHF.  

  Sentralstyreprotokollene ligger på NHFs hjemmeside 

 Fra SAFO TVB ved Åse Jakobsen 

 Vestfold og Telemark blir et fylke: Gunvor tar ansvar inn mot den nye 
fylkeskommunen. SAFO får 3 medlemmer (og 3 varamedlemmer) i det 
nye kommunale rådet for funksjonshemmede i Vestfold-Telemark. 

 Fra Viken-samarbeidet  

 Brev fra NHFs valgkomite: Det er 7 av 10 av sentralstyrets medlemmer 
som er på valg. Det skal også velges ny leder og nestleder til sentralstyre. 
Regionstyret sender forslag på Stein Wilmann og Henriette Nilsen som 
styremedlemmer til sentralstyret. 

 Vedtak Tas til orientering 

Sak 48/18 Innkommen sak vedrørende HC toalett 

 Regionkontoret har mottatt en sak vedrørende HC toalett, som ble sendt 

regionstyret i forkant av møtet. Vi har fått spørsmål om vi i NHF ønsker å jobbe 

for å innføre stellebenker for voksne på HC toalett.  

 Vedtak Siden det må til en forskriftsendring for å innføre dette, sendes saken 

videre til sentralstyret i NHF. 

Sak 49/18 Happygruppa 

 Forslag som kom frem i møtet: Regionstyret nedsetter en arbeidsgruppe som 

skal jobbe med happenings i 2019. Den består av Birgitte Holmsen (leder), 

Vibecke Selliken og Bjørn Ragnar Henriksen. Foreløpige aktiviteter: 

 Uteaktivitetsdag i mars.  

 Felleskapssamling tidlig høst 

 Vedtak Som forslaget 

 

 
Tønsberg 7. november 2018 
 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Regionkontorleder NHF Oslofjord Vest 

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

