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Regionstyret NHF Nord-Norge 

Protokoll 1 
Dato: 

Sted: 

16.02.20 

Teams  

Tilstede fra 

Regionstyret: 

Barbro Holmstad, Frode Heggelund, Inger 

Svenning, Merete Krohn og Gunnar Olsen  

Frivillig vara: Erik Lemika og Marit Sørdal 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kirsti Elise Fosshaug og Håkon Rossvoll  

Gjester og 

observatører: 

  

 

Til behandling forelå følgende saker 

01.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

02.21 Godkjenning og underskriving av protokoll 09.20 

03.21 NHF Nordkapp har overført kr 50 000 til Lions. Hva gjør vi?   

04.21 LFA har en restbeholdning på ca. kr 26 000. Hvordan forvalte disse midlene? 

05.21 Vi må diskutere hvordan vi skal jobbe i 2021?  

06.21 Årsmøteforberedelser til regionårsmøtet 17. april 

07.21 Orientering av Erfaringskollektivet 

  

  

Dette ble vedtatt:  

01.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Ingen kommentar 

 Vedtak: Innkalling og saksliste er vedtatt 

02.21 Godkjenning og underskriving av protokoll 09/20 

 Ingen kommentarer 

 Vedtak: Protokollen ble undertegnet 

03.21 NHF Nordkapp har overført kr 50 000 til Lions. Hva gjør vi?   
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 NHF Nordkapp har overført kr 50 000 til Lions i Honningsvåg i forbindelse med at 

Lions overtar ansvar for vedlikehold av rasteplass med grill og utemøbler. De 

overførte pengene til tross for at regionkontorleder informerte om at det ifølge 

NHF sine lover ikke er lov å gi bort beløp over 10 000 kr.    

 Vedtak: Styret vil følge opp saken. Kirsti forfatter brev til Lions i Honningsvåg, 

og Barbro følger opp saken etter at brevet er sendt. 

04.21 LFA har en restbeholdning på ca. kr 26 000. Hvordan forvalte disse midlene? 

 LFA Sentralt har meldt inn sak til regionstyret i Nord-Norge hvor de etterspør 

restbeløpet etter LFA Nord-Norge. De vil ha en dialog om hva midlene kan brukes 

til. 

 Vedtak: Styret er opptatt av at midlene skal brukes i tråd med NHF sin strategi 

og styringsdokumenter. Vi bevilger gjerne midler til aktiviteter som 

fremmer vårt interessepolitiske arbeid og aktiviteter. NHF Nord-Norge 

ønsker at LFA sender søknader på ønsket beløp som knyttes til vårt 

arbeid rettet mot omgivelsene. Vi legger til grunn at intern 

møtevirksomhet dekkes av arrangøren.   

05.21 Vi må diskutere hvordan vi skal jobbe i 2021? 

 NHF er i store omorganiseringsprosesser hvor det legges opp til fellesarbeid og 

felles aktiviteter. Vi erfarer at det er større påvirkningskraft og arbeidsbesparende 

å jobbe sammen, og vi ønsker å legge vår drift og innsats tett opp til resten av 

NHF – vi skal løfte i flokk. 

 Vedtak: Vi legger vårt interessepolitiske arbeid og vår drift i tråd med felles 

kampanjer og felles innsats. Det er fordi vi ser at NHF som organisasjon 

får større påvirkningskraft når vi jobber sammen i de viktigste sakene.  

   

06.21 Årsmøteforberedelser til regionårsmøtet 17. april 2021 

 2021 er første gang vi legger opp til et digitalt regionårsmøte. Det er strengt 

nødvendig på grunn av usikker- og tidvis oppblomstrende smitte i Nord-Norge.  

 Vedtak: Regionkontoret skal følge opp lokallagene og undersøke om noen 

delegater trenger ekstra oppføling for å delta på regionårsmøtet. 

Ansatte og tillitsvalgte skal strekke seg langt for å hjelpe delegatene 

inn i det digitale møterommet.   

07.21 Kick off og orientering om Erfaringskollektivet   

 Første milepæl og oppstart av prosjekt «Erfaringskollektivet» (finansiert av 

Stiftelsen Dam) er introduksjon og involvering av regionstyret. Håkon la fram en 

presentasjon av prosjektet.  
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 Vedtak: Tatt til orientering   

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø 16.02.21 

 

 

Kirsti Elise Fosshaug       Barbro Therese Holmstad 

Regionkontorleder       Regionleder 


