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Regionstyret NHF Nord-Norge 

Protokoll 2 
Dato: 

Sted: 

25.03.21 

Teams 

Tilstede fra 

Regionstyret: 

Barbro Holmstad, Gunnar Olsen, Frode 

Heggelund, Inger Svenning og Merete 

Krohn. 

Deltakende vara: Marit Sørdal  

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kirsti Elise Fosshaug og Håkon Rossvoll  

Gjester og 

observatører: 

  

 

Til behandling forelå følgende saker 

08.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

09.21 Godkjenning og underskriving av protokoll 01.21 

10.21 Likepersonssamarbeid med NHF Trøndelag og NHF Nord-Vest 

11.21 Godkjenning av årsmelding 2019-2020 

12.21 Godkjenning av årsregnskap 2020  

13.21 Regionstyrets innstilling – forslag om årlige regionårsmøter 

14.21 Eventuelt:  

a. Frode orienterer om sin deltakelse i «Erfaringskollektivet» 

b. Oppfølging av NHF Nordkapp. Regionstyret ber om tilbakemelding fra 

laget med kopi til Lions.  

  

  

Dette ble vedtatt:  

08.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Ingen kommentar 

 Vedtak: Innkalling og saksliste er vedtatt 

09.21 Godkjenning og underskriving av protokoll 01_21 

 Ingen kommentarer 
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 Vedtak: Protokollen ble undertegnet 

10.21 Likepersonssamarbeid med NHF Trøndelag og NHF Nord-Vest 

 Likepersonsarbeidet er ennå under utvikling og tydeliggjøring av rolle og funksjon. 

På grunn av frafall blant eldre likepersoner og utfordringer med nyrekruttering, 

må vi finne arbeidsformer. Vi bør styrke kartlegging, kommunikasjon og 

erfaringsutveksling slik at vi blir bedre i stand til å forstå utfordringene og finne 

gode løsninger. Ansvar: Kirsti (administrasjon) og regionstyret ved Merete og 

Gunnar.  

 Vedtak: Kirsti, Merete og Gunnar har ansvar for oppfølging og framdrift i 

likepersonsarbeidet. De frivillige har ansvar for erfarings- og 

framdriftsprosessen. Administrasjonen har ansvar for å koordinere og 

for å fasilitere de frivilliges arbeidsprosess.  

11.21 Forslag til Årsmelding 2019-2020 

 Årsmeldingen ble gjennomgått. Vi har opprettholdt høyt aktivitetsnivå til tross for 

koronapandemi.  

 Vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen 2019-2020.  

12.21 Forslag til Årsregnskap 2020  

 NHF Nord-Norge har ikke lenger tilstrekkelig egenkapital, og mottar derfor 

tilskudd etter minimumsmodellen til NHF. På grunn av korona ble de fleste reiser 

og fysiske møter innstilt, og det medførte til at Årsregnskapet 2020 viser et 

overskudd på kr 236 000. 

 Vedtak: Regionstyret godkjenner Årsregnskapet 2020  

   

13.21 Regionstyrets innstilling – forslag om årlige regionårsmøter 

 Årsmøtet 2019 ba regionstyre legge fram anbefalinger knyttet til NHF 

Kvænangens forslag om årlige regionårsmøter.  

 Vedtak: Regionstyret legger fram et forslag for årsmøtet 2021 som legger vekt 

på økonomi, samarbeid mellom leddene, politisk gjennomslagskraft og 

sosialt samvær.  

09.20 Eventuelt 

 Det var to saker til behandling under eventuelt: 1. Frode orienterer om sin 

deltakelse i Erfaringskollektivet. 2. Oppfølging av NHF Nordkapp med kopi i Lions.    
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 Vedtak: 1. Regionstyret tar Frodes orientering til etterretning. 2. Kirsti og 

Barbro har ansvar for å etterspørre tilbakemelding fra NHF 

Nordkapp. Vi velger å ha Lions i kopi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø 12.04.21 

 

 

Kirsti Elise Fosshaug       Barbro Therese Holmstad 

Regionkontorleder       Regionleder 


