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Regionstyret NHF Nord-Norge 

Protokoll 4 
Dato: 

Sted: 

06.05.21 

Zoom 

Tilstede fra 

Regionstyret: 

Barbro Holmstad, Gunnar Olsen, Inger 

Svenning, Marit Sørdal og Merete Krohn. 

Deltakende vara: Henriette Andreassen, 

Frode Heggelund, Tor-Ivar Hartz Myrland 

og Erik Lemika 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kirsti Elise Fosshaug og Håkon Rossvoll  

Gjester og 

observatører: 

  

 

Til behandling forelå følgende saker 

21.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

22.21 Konstituering  

23.21 Revidert budsjett 

24.21 Saker til Landsmøte  

25.21 Salg av grillhytte (NHF Nordreisa) 

26.21 Regulativ 

27.21 Evaluering av årsmøtet 2021 

28.21 Eventuelt:  

1. Regionstyret må to delegater til Landsmøtet 

  

  

Dette ble vedtatt:  

21.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Ingen kommentar 

 Vedtak: Innkalling og saksliste er vedtatt 

22.21 Konstituering  

 Det nye styret gikk gjennom «Styringsinstruks» og «Fullmakter». Innholdet er 

tilpasset dagens behov og arbeidsform.  
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 Vedtak: Det nye regionstyret er konstituert, og styret legger føringene fra 

«Styringsinstrukser» og «Fullmakter» til grunn og for sitt arbeid.  

23.21 Revidert Budsjett 

 De største endringene i revidert budsjett er knyttet til 

prosjektsøknadsoppdateringer (bekrefte de som har gått inn, og redusert 

inntekter og utgifter på de som ikke er innvilget). I tillegg er det reduserte utgifter 

på grunn av avlyste reiser og mindre fysiske møter. Styret vurderer også å 

behandle spørsmål knyttet til honorar på nytt. Det vil kreve et årsmøtevedtak.    

 Vedtak: Regionstyret godkjenner revidert budsjett, og skal også på grunn av 

mer informasjon vurdere posten honorar på nytt.   

24.21 Saker til landsmøte 2021 

 Landsmøtepapirene har akkurat blitt sendt ut til delegatene og leddene, og det 

ble foreslått å utsette behandlingen av Landsmøtesaker til neste styremøte.  

 Vedtak: Behandling av Landsmøtesakene er utsatt til neste styremøte. 

25.21 Salg av grillhytte (NHF Nordreisa)   

 Årsmøtet i NHF Nordreisa valgte å legge laget under administrasjon i 2019. 

Lokallaget har fått midler fra DAM (Extrastiftelsen) til grillhytte og fiskeplass. 

Denne grillhytta ønsker tidligere lokallagsleder og hennes mann å kjøpe.   

 Vedtak: Regionstyret trenger oversikt over tilstand på grillhytte, 

reguleringsbeskrivelse over tomt og kunnskap om relevante forhold 

knyttet til kjøp og salg av prosjektutbytte fra Extrastiftelsen/Dam. Kirsti 

holder dialogen med Anny og Ragnar og Merete undersøker forhold 

knyttet til tomt og reguleringsbestemmelser. Styret avgjør senere 

hvorvidt vi drar på fysisk befaring og evt. kontakter takstmann.     

26.20 Valg 2021 

 Det er en nasjonal satsning på Valg 2021 i NHF. NHF Nord-Norge har intensjon om 

å legge sitt valgkamparbeid tett opp til den nasjonale satsningen.  

 Vedtak: Kirsti har ansvar for jobbe fram de første skisser/ideer til Nord-

Norges valgkamparbeid. Styret holdes informert, og inviteres 

kontinuerlig til å delta i arbeidet.  
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27.21 Evaluering av årsmøtet 2021 

 Vi avviklet digitalt årsmøte for første gang. Vi ser i ettertid at det burde vært 

opprettet et eget digitalt arbeidsrom for interne diskusjoner. Vi ser også at 

årsmøtet burde åpnet opp for diskusjon og vedtak om fastsetting av honorar, noe 

som ikke ble gjort på grunn av feil/misforståelse av kontorleder som la fram 

budsjettet.  

 Vedtak: Styret tar etablerings av eget møterom til etterretning, og vi 

undersøker muligheter for å rette opp feil i forbindelse med årsmøtets 

behandling av honorar. Regionkontorleder gjør en henvendelse til 

forbundsleder for å kartlegge status og muligheter. 

28.21 Eventuelt  

 Det var en sak til behandling under eventuelt, og det var Regionstyrets valg av 

delegater til Landsmøtet. 

 Vedtak: Regionstyret velger Henriette Andreassen og Thor-Ivar Hartz Myrland 

 

 

 

 

Tromsø 14.05.21 

 

 

Kirsti Elise Fosshaug       Barbro Therese Holmstad 

Regionkontorleder       Regionleder 


