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Regionstyret NHF Sørvest 

Protokoll 1-2015 

Dato: 

Sted: 

 10. februar 2015, kl 16.00 til kl. 19.00 

Skype, på regionkontoret  

Deltakere fra 

regionstyret: 

Christine Søiland på Skype.   

Kjell Inge Bringedal,  Harald Norheim,  

Aksel Låstad og Tore Eugen Hansen på 

regionkontoret.  

 

Meldt forfall:  Anette Jæger   

Deltakere fra 

administrasjonen 

og observatører 

 Arild Birkenes og  Alexander Petersen 

(leder av NHFU Sørvest)  på 

regionkontoret.  

 

 

Til behandling forelå  følgende saker: 

 
RS 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sakslisten er utvidet med 1) forslag på kandidater til sentralstyret. «RS 2 godkjenning av 

saksliste» faller ut siden protokollene er godkjent per epost.  
 
Forslag til vedtak; Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Vedtak: som forslag 
                           
RS 2/15  Godkjenning av protokoll 5/14 og 6/14.  
 
Forslag; Utgår siden protokollene er godkjent per epost.  
 
Vedtak; som forslaget   
  
RS 3/15                Årsmøtet 2015 
 

• Årsmelding 2014;  
 
Det forelå utkast til årsmelding, ingen tilbakemeldinger fra regionstyret.  
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Forslag: administrasjonen tar inn eventuelle endringsforslag fra regionstyret og sender den 
ut for godkjenning til regionstyret innen 1. mars. 

 
Vedtak; Tore og Aksel er ikke med på Haraldsplass, under utvalg-tas ut. Ellers som foreslått. 

• Regionstyremøte 2/2015 

Vedtak: Neste regionstyremøtet er fredag, dagen før årsmøtet, 24. april med lunsj kl 
12.00 og styremøtet kl. 13.00.  Dersom lunsjen begynner kl. 13.00 begynner 
styremøtet kl. 14.00. Administrasjonen finner ut av det. Når regnskapet og 
årsmeldingen er klar sendes det ut for godkjenning.  

 
• Regnskap 2014 
 
Det forelå  urevidert regnskap for 2014 som viser et foreløpig underskudd på 420.526,- 

Bingoinntekter for 4. kvartal er ikke bokført.  
 
Forslag; Regnskap tatt til orientering.  
 
Vedtak; som foreslått 
 

• Innmeldte saker 
 

Foreløpig ingen saker meldt til årsmøtet foreløpig.  
 
Forslag; tatt til orientering 
 
Vedtak; som foreslått 
 

• Valg 
 
Administrasjonen har sendt ut brev til alle lokallagene og kontaktpersoner på vegne av 

valgkomiteen. Frist for forslag på kandidater er 1. mars.  
 
Forslag; Tatt til orientering 
 
Vedtak: som foreslått.  
 
RS 4/15             Økonomi 2015   

Det forelå utskrift av resultatrapport for periode 1/2015. Generalsekretæren hadde innvilget 
i henhold til delegasjonsbestemmelsene likviditetslån til NHF Sørvest på kroner. 322 700. 
Likviditetslånet renteberegnes til en rentesats på NIBOR 3 mnd + 3% og skal tilbakebetales 
innen 31.12.2016, med likelydende avdrag- og lånebeløp over 2 år.  Regionen venter ingen 
ekstraordinære tilskudd eller inntekter i året som kommer og økonomien er som vanlig 
stram.  
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Vedtak;  tatt til orientering.  

RS 5/15             Funkisdagen 2015 
 
Prosjektleder Guri Anne Egge har sluttet som leder i NHFU Sørvest. NHFU Sørvest har ikke 
kapasitet til å ta ansvar for arrangementet.  
Forslag til vedtak: NHF Sørvest overtar ansvaret for å arrangere Funkisdagen inntil NHFU 
Sørvest er klare til å overta.    
 
Forslag: som foreslått.   
 
Vedtak; som foreslått 

RS  6/15           Sørvesten 2015.    

Avtalen med Rolf Østbø for Sørvesten om redaksjonelle tjenester må fornyes for 2015, 
muntlig orientert om i RS 5/14 og RS 6/14. Beløpet for tjenestene er lagt inn i 2015 
budsjettet og godkjent av regionstyret i RS 6/14. Media Direct har overtatt salget av 
annonser. I følge selger er han a jour med salget i henhold til budsjettert inntekter.  

Forslag; Regionstyret fornyer avtalen med Rolf Østbø på samme vilkår som i 2014, for inntil 
fire utgaver.  

Vedtak: Som foreslått.  

RS    7/15           SAFO 

• Årskonferansen; Årskonferansen i SAFO ble avholdt på Gardermoen 24-25 januar. 
Geir Tore Søreide, Randi Myren og Arild Birkenes deltok fra SAFO vest. Kommunereformen 
var på sakskartet første dag.  Statssekretær i kommunaldepartementet holdt innlegg til 
fordel for kommunesammenslåing. Professor emeritus Audun Oftedal og 
Stortingsrepresentant Karin Andersen talte mot kommunesammenslåing. Ifølge Oftedal var 
det ingen forskning, nasjonalt eller internasjonalt, som tyder på at tjenestene vil bli bedre 
som følge av kommunesammenslåing.   Dagen etter var kommunal råd for 
funksjonshemmede og ny SAFO organisasjon på sakskartet.  

• Årsmøtet i SAFO vest; Styret i SAFO vest vedtok på møte 2. februar å arrangere 
årsmøtet i SAFO vest 8-9 mai. NFU Sogn og Fjordane fortsetter i SAFO vest til nye 
vedtekter er på plass og kommer på årsmøtet. Geir Tore Søreide bestiller hotell. Arild skriver 
årsmelding. Grete legger fram regnskap.  SAFO vest sine representanter i helseforetakene og 
i NAV Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane og områdeutvalget ved 
hjelpemiddelsentralen i Hordaland blir invitert. I tillegg er Solfrid Fossberg, Harald Norheim 
og Anne-Marie Auestad invitert i kraft av sine verv som SAFO representanter i de i 
fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede i henholdsvis Sogn og Fjordane, Hordaland 
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og Rogaland. Koordinator inviterer på vegne av styret. Budsjettet tas opp på styremøte 
dagen før årsmøtet.  

• Paneldebatter, 20. mai og Hotel Norge 26. august på Quality hotell Sola; fungerende 
regionleder og administrasjonen samarbeider gjennom SAFO vest paraplyen med FFO 
Rogaland og FFO Hordaland om paneldebatter i forkant av kommunestyre og 
fylkestingsutvalget, med skole/utdanning/arbeid og rehabilitering som tema.  

• Brukeropplæring; Styret i SAFO vest  ønsker å gjennomføre opplæring av SAFO 
representanter i kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede, i NAV, i 
helseforetakene og i Statped, innenfor budsjettets rammer.  

  
 
Forslag; Tatt til orientering.  
 
Vedtak;  som foreslått.  

 

RS   8/15       PULS nettverket 

Harald orienterte om nettverkets opprinnelse for 10 år siden. En del av oppgavene til 
nettverket sannsynligvis overtatt av kommunale råd for funksjonshemmede og 
lokallagene.  

Vedtak; administrasjonen kontakter medlemmene i nettverket og utarbeider et notat 
på grunnlag av den kontakten, med forslag til veien videre til neste regionstyremøtet. 
I forslaget til veien videre må samarbeid mellom nettverkets medlemmer og 
lokallagene tas særlig hensyn til.  

RS 9/15 

Orienteringsaker:  

• Aktivitetsdag Lundheim 

Alexander orienterte; Jørgen Foss er konferansier, Sebastian… er engasjert som 
standupkomiker, nestleder Anette Tranøy har kontaktet HBF Rogaland om ladere. 
Sissel Eidhammer er med som koordinator for arrangementet. NHFU Sørvest 
ønsker at noen fra regionen er til stede på dagen.  

• Kursaktiviteter Samarbeid med AOF  

Det er planlagt fire kurs i samarbeid med AOF Hordaland, men det har ikke vært 
mulig å tak i AOF Hordaland siden november 2014. Kontakt er forsøkt 
opprettet/gjenopprettet via sentraladministrasjonen i NHF.  

• Lokalene på Nesttun. 

Huseier har gitt tillatelse til fremleie, men pga sykdom på regionkontoret i januar er 
det ikke annonsert enda.  

• Fylkeskommunale råd i Hordaland og Rogaland 
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Harald orienterte frå rådsarbeidet i Hordaland, rådet samarbeider godt med 
en d el av avdelingene i fylkeskommunen. Det forelå ikke nytt frå Rogaland.  

• Områdemøte/r      

Det hadde vært områdemøte på Os og i Bergen siden sist regionstyremøte, 
med representanter fra kommunale råd i Øygarden, Bergen og Os.  

Forslag til vedtak; tatt til orientering 

Vedtak; som forslag 

RS 11/15 Kontaktpersonordningen. 

Regionen har kontaktpersoner i Sola, Randaberg, Osterøy, Kvinnherad og for 
LFA i Rogaland.  

Vedtak: Administrasjonen finner ut om kontaktpersoner har stemmerett på 
årsmøtet. Kontakter dem og sørger for at de er orientert.  

 

RS 12/15  Bingo/automater.-inntekter 

NHF Meland, NHF Os, NHF Bergen, SAFO vest, LKB Hordaland, LFN Hordaland og NHF 
Sørvest er kommet in på en automat på Ågotnes med Bergen Coin som entreprenør 
fom 1. januar 2015. Mange lag er inne som bingoformål.  

Vedtak; Administrasjonen innhenter opplysninger om driften og rapporterer på neste 
regionstyremøte.  

 

RS/15 Forslag på kandidater til Sentralstyret 

 

Regionstyret foreslår Helle-Viv Magnerud, Ingeleiv Haugen og Tove Linnea Brandvik.  

Vedtak; regionkontoret sender inn navnene til valgkomiteen innen fristen.  

 

 

    
 
 
 
   
 
                                   
 

  


