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Regionstyret NHF Nord-Norge 

Protokoll 6 
Dato: 

Sted: 

8_9 oktober 2021 

Narvik Scandic hotell  

Tilstede fra 

Regionstyret: 

Barbro Holmstad, Gunnar Olsen, Inger 

Svenning, Merete Krohn og Thor-Ivar 

Myrland 

Frafall: Marit Sørdal og NHFU  

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kirsti Elise Fosshaug og Håkon Rossvoll  

Gjester og 

observatører: 

  

 

Til behandling forelå følgende saker 

35.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

36.21 Salg av grillhytta til NHF Nordreisa (bilde framvisning) 

37.21 Budsjett 2022 - skal vi bygge på modell/ramme 2022? 

38.21 Inntekter: prosjekter, kommunepakker og samarbeid med NHF Innlandet 

39.21 SAFO Nord Møte – vi skal ha fokus på CRPD, usikkert tidspunkt og sted 

40.21 Region Nord-Norges prioriteringer og strategi for brukerrepresentanter 

41.21 Møteplan styremøter – forslag 2 fysiske styremøter pr år, ellers Teams 

42.21 Oppfølging av NHF Nordkapp med Lions. 

43.21 FN-dagen 3. desember – det blir arrangert en hel funkisuke i uke 48  

44.21 Avvikling av medeierskap i Ressurs Tromsø as 

45.21 Eventuelt: 

Gjenåpningsfest 19. oktober 2021  
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Dette ble vedtatt:  

35.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  

 Vedtak: Godkjent 

36.21 Salg av grillhytta til NHF Nordreisa 

 Tidligere leder Anny Jorun Skjervø og Ragnar Johansen ønsker å kjøpe grillhytta. 

Den skal brukes av deres nyetablerte Helsesportslag. Kirsti og Inger har vært på 

befaring, sett på hytta, beliggenhet og undersøkt tomteforhold med Skjervøy. Ut 

fra de opplysninger vi har innhentet, anbefaler vi salg.   

 Vedtak: Regionstyret har ikke kapasitet og mulighet til å drifte grillhytter i 

regionen, og finner det derfor hensiktsmessig å selge den. Den selges 

for kr 20 000 under forutsetning av at de nye eierne påtar seg ansvar 

for å fjerne restmateriell fra ødelagt fiskebrygge som eies av tidligere 

NHF Nordreisa. Regionkontoret setter opp salgskontrakt.  

37.21 Budsjett 2022 - skal vi bygge på modell/ramme 2022 

 Vår virksomhetsplan gjelder for hele årsmøteperioden, altså til april 2023. Hvilke 

prioriteringer ønsker regionstyret å vektlegge for 2022?     

 Vedtak: Regionstyret anbefaler å legge opp budsjettet tett opptil grunnlaget fra 

2021. Føringer og prioriteringer er fremdeles i tråd med NHF sin 

samlede satsning, og er derfor hensiktsmessig å føre planen videre med 

justeringer.  

38.21 Inntekter: prosjekter, kommunepakker og samarbeid med NHF Innlandet 

 Det ble gjort en gjennomgang av innvilgede prosjekter og av planer/ideer for 

annet inntektsbringende arbeid. 

 Vedtak: Region Nord-Norge inviterer Region Innlandet til felles sondering om 

salgspakker rettet mot kommuner, hjelpemiddelleverandører og 

entreprenører. 

39.21 SAFO Nord samling – vi skal ha fokus på CRPD, usikkert tidspunkt og sted 

 Region Nord ønsker primært å gjennomføre SAFO Nord samling i desember 2021. 

Norge gjenåpnet 22. september, og en samling i oktober kom for tett på den 

praktiske gjennomføringen. Vi håper resten av SAFO Nord ønsker å ha SAFO 

samlingen i Bodø 2 og 3 desember.  

 Vedtak: Regionskontoret purrer opp e-post til styret i SAFO Nord ang. SAFO 

samling, og har som mål å fastsette tidspunkt.  
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40.21 Region Nord-Norges prioriteringer og strategi for brukerrepresentanter 

 Det er stor etterspørsel etter brukermedvirkere. Vår brukermedvirkning ser 

gjennom samarbeidet i SAFO. Pr i dag er det stor slitasje på våre tillitsvalgte, og 

regionstyret ønsker å diskutere hvor stor innsats en skal legge i 

rekrutteringsarbeidet. 

 Vedtak: Fra NHF Nord-Norges side ønsker vi å delta i de brukerutvalg og råd 

hvor våre tillitsvalgte har lyst og kapasitet til å sitte. I alt for lang til har 

vi ringt og tryglet tillitsvalgte til å påta seg slike verv. Det oppleves ikke 

lenger som hensiktsmessig. Folk gjør en god jobb når de er motiverte, 

ikke når de blir sittende som gisler og brukeralibiet. Vi er ikke tjent med 

å presse folk inn i verv de ikke vil ha, selv om det innebærer at vi ikke 

fyller plassen i utvalget.   

41.21 Møteplan styremøter – forslag 2 fysiske styremøter pr år og resten av møtene 

gjennomføres på Teams 

 Nå som Norge er gjenåpnet, ønsker vi en oversikt og forutsigbarhet knyttet til vår 

møtevirksomhet.  

 Vedtak: Vi gjennomfører 2 fysiske møter pr år. Utover dette gjennomfører vi 

digitale møter, fortrinnsvis på Teams. Det blir et fysisk møte i Bodø 3. 

og 4. des 2022. Kanskje også SAFO Nord samling 2. des. Vi legger 

videre opp til fysisk møte i Tromsø 20.05.22 – 22.05.22. Utover dette 

legger vi opp til digitalt møte 31.01.22 og 14.03.22    

42.21 Oppfølging av NHF Nordkapp med Lions. 

 Regionstyret har overtatt samarbeidet med Lions Nordkapp etter nedleggelsen av 

NHF Nordkapp. NHF Nordkapp har overført kr 50 000 til Lions for vedlikehold av 

møbler/grillplass ved Hermannkilden.  

 Vedtak: Regionsstyret sender brev til Lions Nordkapp og ber om at bevilgningen 

på 50 000 øremerkes vedlikehold i tiden framover. I forbindelse med 

Lions overtakelse av Hermannskilden må NHF sitt navn og logo fjernes 

fra rekvisitter/utstyr/møblement, og Lions eierskap tydeliggjøres.  

43.21 FN-dagen 3. desember – det blir arrangert en hel funkisuke i uke 48 

 Forberedelsen i forbindelse med 3. des. er i gang. I år vil det være fokus på 

holdninger i samfunnet. Vår hovedsatsning er strukturerte samtaler (funkis og 

ikke-funkis) der hensikten er å synliggjøre, utfordre og endre etablerte 

holdninger.  
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 Vedtak: Region Nord-Norge legger opp til å makere Funkisuka i Alta, Tromsø og 

Bodø. Vi legger oss tett opp til malen fra NHF sin felles satsning og 

avslutter Funkisuka i Bodø med konferanse om «Funksjonshemmede og 

arbeidsliv».   

44.21 Avvikling av medeierskap i Ressurs Tromsø as 

 Tidligere NHF Troms har vært medeier i Ressurs Tromsø as. Vi har nå fått en 

henvendelse fra styret i Ressurs Tromsø, som ønsker en ny eierstruktur. Dette er 

et no profit foretak som NHF Nord-Norge ikke har hatt noe befaring med.   

 Vedtak: NHF Troms eksisterer ikke lengere, og regionstyret har ikke kapasitet 

og kunnskap til å gå inn på eiersiden i Ressurs Tromsø. Vi velger derfor 

å avvikle eierskapet og selge aksjene jfr. tilbud fra Ressurs Tromsø.  

45.21 Eventuelt 

 19. oktober feirer NHF i vårt langstrakte at Norge har åpnet opp igjen. Dersom det 

er interesse blant våre tillitsvalgte og medlemmer, vil også Region Nord feire med 

kaker og kaffe. Kirsti og Håkon har ansvar for å invitere til fest. Vi gjennomfører 

dersom det er 5 påmeldte til gjenåpningsfesten.    

 Vedtak: Kirsti og Håkon har ansvar for å invitere og evt. arrangere 

gjenåpningsfest 19. oktober.  

  

  

   

 

 

 

Tromsø 12.10.21 

 

 

Kirsti Fosshaug        Barbro Holmstad 

Regionkontorleder       Regionleder. 


