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Regionstyret NHF Nord-Norge 

Protokoll 5 
Dato: 

Sted: 

25.05.21 

Zoom 

Tilstede fra 

Regionstyret: 

Barbro Holmstad, Gunnar Olsen, Inger 

Svenning og Merete Krohn. Fravær: Marit 

Sørdal. 

Deltakende vara: Henriette Andreassen, 

Tor-Ivar Hartz Myrland og Erik Lemika 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kirsti Elise Fosshaug   

Gjester og 

observatører: 

  

 

Til behandling forelå følgende saker 

29.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

30.21 Landsmøtesaker  

31.21 Ekstraordinært årsmøte 

32.21 Salg av grillhytte (NHF Nordreisa)  

33.21 NHF Nordkapp og overføring av rasteplass/benker og bord til Lions 

34.21 Eventuelt: Det var ingen saker under eventuelt 

  

  

  

  

Dette ble vedtatt:  

29.21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Ingen kommentar 

 Vedtak: Innkalling og saksliste er vedtatt 

30.21 Landsmøtesaker  

 Styret gikk gjennom Fremleggsheftet med saker til Landsmøtet 2021, hvor hvert 

enkelt forslag ble diskutert og samkjørt i delegasjonen.   
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 Vedtak: Delegasjonen har gjennom diskusjon og tilbakemeldinger fått føringer 

fra regionstyret. Inger K. Svenning er valgt som delegasjonsleder.   

31.21 Ekstraordinært årsmøte 

 Under det ordinære årsmøtet ble honorar for regionstyret løftet fram som tema. 

Regionstyret imøtekommer årsmøtet 2021 sitt ønske om å ta stilling til honorar 

for regionstyret, og gjennomfører derfor et ekstraordinært årsmøte der honorar 

skal behandles og vedtas.    

 Vedtak: I følge NHF sine regulativer for tillitsvalgte skal honorar fastsettes av 

leddets årsmøte. Vi ser at honorar til regionstyret ikke har blitt 

behandlet på lenge, og vi kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å 

behandle honorar til styret.     

32.21 Salg av grillhytte (NHF Nordreisa)   

 Det ble gjort en oppdatering på status i evt. salg av grillhytta til NHF Nordreisa. 

Kirsti har vært i dialog med Anny og Ragnar og ga en oppdatering. Merete jobber 

med å få klarhet i reguleringsbetingelsene for tomten som også eies av NHF.  

 Vedtak: I prosessen framover vektlegger vi følgende prioriteringer: vi må først 

få klarhet i reguleringsbetingelsene og verdien av tomta. Dernest bør 

en eller to stykker gjøre en fysisk befaring. Når det er gjort, skal styret 

fattes vedtak i saken.  

33.21 NHF Nordkapp og overføring av rasteplass/utemøbler til Lions   

 Regionstyret har mottatt redegjørelse fra NHF Nordkapp om deres tanker og 

prioriteringer knyttet til overføring av kr 50 000 i forbindelse med overtakelse av 

utemøbler på rasteplassen Hermannskilden.   

 Vedtak: Regionstyret mener at en overføring av kr 50 000 krever en prinsipiell 

reaksjon. Årsaken er at overføringen strider med NHF sine vedtekter 

knyttet til at gaver ikke kan overskride kr 10 000. I den økonomiske 

situasjonen som NHF står i, er det umusikalsk å gjøre prioriteringer som 

strider mot NHF sine retningslinjer. Regionstyret ber NHF Nordkapp 

kreve tilbake Lions-utbetalingen på kr 50 000. Regionstyret vil selv 

overta prosess og dialogen med Lions. Styret finner det mest 

hensiktsmessig å dekke utgifter til vedlikehold av møbler/utstyr ut fra 

søknad og dokumentasjon av reelle utgifter.      

 

34.21 Eventuelt  

 Det var ingen saker under eventuelt. 
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Tromsø 25.05.21 

 

 

Kirsti Elise Fosshaug       Barbro Therese Holmstad 

Regionkontorleder       Regionleder 


