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Regionstyret NHF Nord-Norge 

Protokoll 3 
Dato: 

Sted: 

21.05.22 

Tromsø – Thon hotell  

Tilstede fra 

Regionstyret: 

Barbro Holmstad, Inger Svenning, Merete 

Krohn, Gunnar Olsen og Henriette 

Andreassen 

Frafall: Marit Sørdal 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kirsti Elise Fosshaug og Håkon Rossvoll  

Gjester og 

observatører: 

  

 

Til behandling forelå følgende saker 

11.22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

12.22 Godkjenning og underskriving av protokoll 02.22. Vedtak gjort på e-post 

13.22 Status regnskap/budsjett 

14.22 Erfaringskollektivet - Håkon gir statusoppdatering 

15.22 Planlegging av BPA-fokus i Bodø - kan det kombineres med SAFO Nord samling 

16.22 BPA-høringen - Region Nord-Norge svar og tilbakemelding til Kristian Lian. 

17.22 Kirsti redegjør for status i de ulike prosjektene hun er involvert i. 

18.22 Styret ønsker å jobbe mer interessepolitisk – hva og hvordan?  

19.22 NHF Tromsø ønsker tettere dialog med NHF Nord-Norge. Dialogmøte 

20.22 Prosessen rundt NHF Nordreisa og salg av grillhytte 

21.22 LFPS Nord søker om å donere 150 000 til Lions (Bill Gate Foundation) 

22.22 Vararepresentant til Valnesfjord Helsesportsenter 

23.22 Eventuelt 

  

  

  

  

  

 

 

  

Dette ble vedtatt:  
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[Saksnr]  
11.22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. 

 

[Vedtak]  

[Saksnr]  
12.22 Godkjenning og underskriving av protokoll 02.22. Vedtak gjort på e-post 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak: Protokollen er vedtatt på e-post[Vedtak]  

[Saksnr]   

13.22 Status regnskap/budsjett 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak: Regnskap og budsjett ble gjennomgått. Region Nord ligger i rute i 

henhold til regnskap og budsjett [Vedtak]  

[Saksnr]   

14.22 Erfaringskollektivet - Håkon gir statusoppdatering 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak: Prosjektutviklingen i Erfaringskollektivet ble gjennomgått, og er i rute i 

henhold til planen. Prosjektet avsluttes 31.12.22. [Vedtak]  

[Saksnr]   

15.22 Planlegging av BPA-fokus i Bodø - kan det kombineres med SAFO Nord samling 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak:  Kirsti gjør en henvendelse til SAFO Nord for å fastsette dato og tema 

for evt. samling. Vi skal også gjøre et forsøk på å etablere 

arbeidsgruppe som skal ta ansvar for SAFO-samlingen. Kirsti og 

Henriette går inn i arbeidsgruppen fra NHF sin side.   [Vedtak]  

   

[Saksnr]  [Sakstittel]  
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 16.22 BPA-høringen. Hva er region Nord-Norges svar på høringen. 

[Sakstekst]  

 Vedtak: Regionstyret gir sin tilslutning til NHF sitt svar og synspunkter til denne 

høringen. Kirsti gir tilbakemelding til Kristian Lian som holder i 

høringsforslaget på vegne av NHF. [Vedtak]  

[Saksnr]  
17.22 Kirsti redegjør for status i de ulike prosjektene hun er involvert i: 

Funkiskompetanse Kultur Nord: (har fått 3 år tilskudd kr 1 480 000) 

SAFO: (planlegges samling – CRPD ute i kommunene er mulig tema) 

Funkiskompetanse Helsestasjon: (har fått kr 100 000 i tilskudd) 

Samarbeidspakker: Alta er forsøkskommune for innsalg av samarbeidspakker 

Lokallagssamling 2022: Tilbakemelding fra 3 lokallag; Narvik, Tromsø og Rana 

 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Regionstyret vil gjerne bidra konkret 

inn i regionens prosjekter. [Vedtak]  

[Saksnr]   

18.22 Styret ønsker å jobbe mer interessepolitisk – hva og hvordan? 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak: 1. Vi styrker kontakt/kommunikasjon mellom styre og ansatte ved 

å ha et oppdateringsmøte på Teams medio hver måned. Vi 

fatter ingen vedtak, men gir oppdatering på hva vi gjør på hver 

våre arenaer. 

2. Styret koples tettere til det daglige arbeidet ved å bidra konkret 

inn i arbeidet. Foreløpig fordeling: Kirsti og Inger har ansvar for 

Samarbeidspakker i Alta. Håkon og Merete har ansvar for å 

styrke kontakten med lokalt ledd. Kirsti og Henriette inngår i 

SAFO Nord samlingen. Gunnar er primus motor for oppfølging 

av landsforeningene, og han kopler oss andre på underveis. 

Henriette er vår Likepersonsansvarlige.   

[Vedtak]  

[Saksnr]  
19.22 NHF Tromsø ønsker tettere dialog med NHF Nord-Norge. Dialogmøte 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  
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 Vedtak: Regionstyret takket for henvendelsen fra NHF Tromsø, og inviterte til 

dialogmøte 20. Mai. Vi ble enige om: a. at regionskontoret skal ha 

fokus på å poste/synliggjøre lokallagsaktvitet på våre plattformer. Da 

er kontoret avhengig av at lagene informerer oss om aktiviteten. 

Kontoransatte skal på sin side tenke hvordan vi kan synliggjøre 

aktivitet og forespørsel som går ut fra kontoret. b. Håkon stiller seg til 

disposisjon for å hjelpe til “allround” på synliggjøring, noe 

gjennomføring, og annet støtte som lagene har behov for. c. Vi ønsker 

å dele kompetanse, og vi må pr i dag la dette være en prosess og felles 

ansvar mellom lokale ledd, regionen og sentralt nivå.     

[Vedtak]  

[Saksnr]  
20.22 Prosessen rundt NHF Nordreisa og salg av grillhytte 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak: Salgsprosessen er i sluttfasen. Vi venter på overføring av restbeløp 

(NHF Nordreisa) fra Accountor Nordreisa (regnskapsfirma). Når det er 

gjort, kan vi sluttføre salgsprosessen.  

[Vedtak]  

[Saksnr]  
21.22 LFPS Nord søker om å donere 150 000 til Lions (Bill Gate Foundation) 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak: Regionstyret har behandlet saken, og er positiv til dette fordi 

bekjempelse av polio er LFPS sitt kjerneområde. LFPS sentralt er også 

positiv. Regionstyre ønsker likevel å kvalitetssjekke vedtaket med 

sentralstyret, siden det er et betydelig beløp over NHF sin forskrift om 

begrensning av gaver over kr 10 000. Kirsti sender saken til sentralt 

nivå.  

[Vedtak]  

[Saksnr]  
22.22 Vararepresentant til Valnesfjord Helsesportsenter 

[Sakstittel]  

 [Sakstekst]  

 Vedtak: Barbro Holmstad foreslås som vara til VHSS. Barbro fyller ut cv, og 

sender det til Merete (som er leder av Valnesfjord Helsesportsenter). 

[Vedtak]  
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23.22   Eventuelt 

 

Det ble behandlet to saker under eventuelt: 

  

1. Deltakelse på Generasjonskonferansen 

2. Møteplan høst 2022 

 

Vedtak:  

1. Ingen i styret kan delta på Generasjonskonferansen.  

2. Vi må komme tilbake til møteplan 2022. Det er flere uklare detaljer knyttet til høsten 2022. 

 

 

 

 

 

Tromsø 22.05.22 

 

 

Kirsti Elise Fosshaug       Barbro Therese Holmstad 

Kontorleder        Regionleder 

[Sted og dato]  

 

  

 

 

[Navn]  

[Tittel]  


	Til behandling forelå følgende saker

