
 
Region Nord-Norge 

Årsmøteprotokoll 2021 
Dato: 

Sted: 

17.04.2021 

Digitalt (Zoom) 

Tilstede fra 

Regionstyret: 

Barbro Holmstad, Gunnar Olsen, Inger 

Svenning, Merethe Krohn, Frode 

Heggelund, Marit Sørdal 

Fravær:  

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kirsti Fosshaug og Håkon Rossvoll  

Gjester og 

observatører: 

 Observatørene var også vara for sine 

respektive delegater. 

 

Sak 1: Åpning v/ regionleder Barbro Therese Holmstad. Forbundsleder Tove Linnea Brandvik har 

ordet med hilsning fra NHF 

Sak 2:   

 

 

Konstituering av årsmøtet 

a. Godkjenning av innkalling: 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

 

b. Godkjenning av saksliste: 

Vedtak: sakslisten ble godkjent. 

 

c. Valg av møteleder: 

Vedtak: Tove Linnea Brandvik ble enstemmig valgt 

 

d. Valg av protokollførere: 

Vedtak: Kirsti Fosshaug og Håkon Rossvoll ble enstemmig valgt 

 

e. Godkjenning av forretningsorden: 

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent. 

 

 

f. Valg av to delegater til å underskrive protokollen 
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Sak 3:    Årsmelding 2019 - 2020  

Regionstyrets forslag til årsmelding ble presentert av Inger K. Svenning.  

Vedtak: Styrets forslag til årsmelding ble godkjent.   

 

Sak 4:    Årsregnskap 2019 og 2020 

Regnskapet for 2019 og 2020 ble lagt fram av regionkontorleder Kirsti Elise Fosshaug og diskutert. 

Innspill: Delegat Edvard Elvegaard har spørsmål om styrehonorarer. Delegat Liv Hammer har 

spørsmål om hvordan spill og lotteri fungerer og hvorfor ikke styrehonorar blir tatt ut. Kirsti besvarte 

spørsmålene. Delegat Geirmund Dalen har innspill om at vi må burde bli flinkere til reklamere for 

hjemmesiden, fordi det står mye bra der.  

Vedtak: Årsregnskapet for 2019 og 2020 ble godkjent.  

 

Sak 5:    Virksomhetsplan 2021 - 2023  

Regionens forslag til virksomhetsplan ble presentert av Merete Krohn.  

Innspill: Delegat Geirmund Dalen kommenterer at virksomhetsplanen ser bra ut. Hovedproblemet er 

at han som tillitsvalgt ser ikke noe til den. Lite kobling mot lokallagene. Delegat Edvard Elvegaard har 

innspill til kontakten med Sametinget. Delegat Anne-Gerd Johannesen har innspill på at det også 

burde være kvensk navn på NHF, i tillegg til samisk. Delegat Merete Krohn har kommentar til 

Geirmund sitt innspill om virksomhetsplanen og kontakt mellom lokallagene og administrasjon. 

Hadde vært fint om lederne i lokallagene bruker virksomhetsplanen og tilpasser den. Mener at det er 

viktig å få med lederne i de ulike lokallagene for å få den ut. Delegat Frode Heggelund understreker 

at det er viktig alle lokallagene blir med, og at man samarbeider mer på tvers. At man er sikker på at 

alle kan være med og får anledning til å komme med innspill. Gruppa som har med uu – kan være 

noe som vi kan samarbeide med Erfaringskollektivet. Delegat Edvard Elvegaard mener samarbeid vil 

styrke følelsen av «oss».  

Vedtak: Styrets forslag til virksomhetsplan ble godkjent. Regionstyret har tatt med seg innspillene.  

 

Sak 6:    Innkomne saker  

Det lå en innkommet sak til behandling:  

Vedtak: Henriette Andreassen og Regine Elvevold ble valgt som 

protokollunderskrivere  
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1) Regionskontorleder Kirsti Fosshaug legger fram NHF Kvænangens sak om 

årsmøtehyppighet.  

Regionstyrets innstilling: Basert på tilbakemeldinger fra organisasjonsleddene foreslår regionstyret 

at vi opprettholder hvert andre år som årsmøtefrekvens. Regionårsmøtene avvikles i tråd med NHF 

sin lover og forskrifter samme år som Landsmøtet. Regionstyret foreslår videre at vi har en intensjon 

om å arrangere fellessamlinger de årene vi ikke har regionårsmøte. Med utgangspunkt i NHF sin 

økonomiske situasjon, vil lokallagene og landsforeningene selv måtte dekke egne utgifter i 

forbindelse med samlingene. For å styrke samarbeidet mellom region og lokale ledd, foreslår 

regionstyret følgende arbeidsfordeling: regionskontoret har ansvar for å sende ut 

påminnelse/invitasjon om å komme med dato og tema for samlingen. De lokale leddene har ansvar 

for å gi 2 tilbakemelding på forespørselen. Regionalt ledd er ansvarlig for å oppsummere og foreslå 

tema, innledere og program ut fra tilbakemeldingene fra lokale ledd. For å gå videre i planleggingen 

vil regionstyret og regionskontoret være helt avhengige av tilbakemelding og dialog med lokallag og 

landsforeningslag. Dersom det ikke kommer tilbakemeldinger må regionalt ledd gå ut fra at det er 

liten interesse for en fellessamling i dette tidsrommet. Regionstyret håper lokallag og 

landsforeningslagene slutter opp under felles innsats, og at vi sammen skal få til gode møteplasser 

for læring, glede, påvirkning og sosialt samvær. 

Vedtak: Regionstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 7:    Budsjett 2021  

Regionårsmøtet ble orientert om budsjettet for 2021 av regionkontorleder Kirsti Fosshaug. 

Innspill: Delegat Edvard Elvegaard har innspill om honorarer og møtegodtgjørelser. Delegat Liv 

Hammer lurer på hvorfor ikke budsjettet skal godkjennes på årsmøtet. Delegat Elna Andersen har 

spørsmål om hvor mye penger som kommer inn regionalt fra sentralt hold. Støtter også ønske om 

honorar og møtegodtgjørelser. Delegat Merete Krohn presiserer hvorfor man ikke vedtar budsjettet. 

Delegat Geirmund Dalen har oppfordring om å vise regnskap i sammenheng budsjett, som viser det 

som er faktisk brukt opp mot budsjett.  

Regionstyret tar innspillene til budsjettet for 2021 til etterretning. 

Sak 8:  Valg av regionstyremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og landsmøtedelegater. 

Leder i valgkomite 2021, Henriette Andreassen la fram valgkomiteens innstilling.  

Det var tre styreposisjoner som var på valg i 2021. Nestledervervet og to styremedlemsverv. Det 

skulle også velges nye vararepresentanter.  

Valgkomiteens innstilling:  

Gunnar Olsen (nestleder) 

Inger K. Svenning (Styremedlem) 

Marit Sørdal (styremedlem) 
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1.Vara: Henriette Andreassen  

2. Vara: Erik Lemika 

3.vara: Frode Heggelund  

Valgkomite: 

Marte Imingen (leder)  

Mari-Tove Ådal 

Edvard Elvegård 

Innspill: Delegat Merete Krohn har spørsmål om varighet på vervene, da dette ikke er presisert i 

valgkomiteens innstilling. Delegat Elna Andersen lurer på hvilket lokallag de kommer fra, og ønsker 

en gjennomgang på dette. Delegat Geirmund Dalen ønsker en bedre oversikt over hvem som ikke er 

på valg også.  

Dette ordnes opp i, og fylles inn i oversikten.  

Benkeforslag:  

- Benkeforslag på Brynli Ballari fra NHF Tana som vara i regionstyret.  

- Benkeforslag på Tor Ivar Harz Myrland fra NHF Narvik som vara i regionstyret.   

- Benkeforslag på Liv Hammer fra NHF Tana i valgkomiteen 2023.  

Årsmøtet bestemmer i samråd med valgkomiteens leder å utvide antall varaverv og antall plasser i 

valgkomiteen 2023.   

Endelig innstilling:  

Gunnar Olsen (Nestleder). Bodø, LFPS Nordland (4 år)  

Inger K Svenning (Styremedlem). Alta. Kontaktperson for NHF (4 år) 

Marit Sørdal (Styremedlem. NHF Ballangen, NASPA (4 år) 

Ikke på valg:  

Barbro Holmstad. NHF Narvik (2 år igjen som leder)  

Merete Krohn. NHF Tromsø/LARS (2 år igjen som styremedlem) 

Vedtak: nestleder og styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon.  

 

For 2 år: 

1. vara: Henriette Andreassen, NHF Tromsø 

2. vara: Erik Lemika, NHF Hammerfest 
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3. vara: Brynli Ballari, NHF Tana 

4. vara: Tor Ivar Harz Myrland, NHF Narvik 

5. vara: Frode Heggelund, NHF Tromsø 

Vedtak: Alle vararepresentanter ble valgt ved akklamasjon 

Valgkomite:  

Marte Imingen (leder). NHF Rana og NHFU Nord-Norge.  

Mari Tove Ådal. NHF Narvik, LFPS Nordland 

Edvard Elvegård. Ørnes. LFPS Nordland  

Liv E. Hammer, NHF Tana.  

Vedtak: Alle representantene til valgkomiteen for 2023 ble valgt ved aklamasjon.  

 

Valg av landsmøterepresentanter   

Det ble fremmet forslag på Gunnar Olsen og Inger K. Svenning  

Vedtak: Gunnar Olsen og Inger K. Svenning ble enstemmig valgt.  

 

 

Signaturer: 

 

 

Henriette Andreassen     Regine Elvevold   
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