
HLF Vefsn
Din hørsel – vår sak

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HLF VEFSN 21.09.21.

MØTESTED: PARKEN BO- OG SERVICESENTER, MØTEROM 2. ETG.

Styremedlemmer/varamedlemmer E-post Telefon Merknad
Styreleder Gunnar Idar Hagen gunnarhagen49@gmail.com 90028475 Til stede
Nestleder Nils Erik Østerud mosjfrim@gmail.com 95793466 Til stede
Sekretær May Nikolaisen may.nikolaisen@outlook.com 97684202 Til stede

Kasserer Kjell Langlien kjell.langlien@online.no 99105630 Til stede
Styremedlem Trygve Kværnø trkvarno@broadpark.no 46664717 Til stede
Styremedlem Aage Drevlandsjø aadrevl@gmail.com 92421814 Til stede
Varamedlem Einar Aunøien einaraunøien@gmail.com 95168073 Til stede.

Protokoll sendes også til: HLF Nordland.

Sak 33/21: Referater.
Referat fra styremøte 17.08. ble gjennomgått.
Her en del kommentarer/info til noen av sakene.
Til sak 27/21. Bytte bank: Kasserer hadde undersøkt med Grong sparebank om hva de kunne
tilby, og fikk til svar at banken ikke mottar kontanter lenger. Dermed passer det ikke med
lagets rutiner, og vi beholder vår nåværende bankforbindelse.
Til sak 28/21; ang. lagets sommermøte 24.08. Alt gikk greit med gjennomføringen av
sommermøtet, med en forandring. I forkant av møtet ble det meldt et voldsomt uvær, så
sommermøtet ble flyttet til neste dag, den 25.08. Den dagen var været godt, og møtet ble
vellykket.

Sak 34/21: Evaluering av HØT.
Lagets deltakelse i HØT-kampanjen ble planlagt på møtet 17.08. og gjennomført etter
foreliggende planer. Vi ordnet plass i teltet på torget, i fall dårlig vær. Så bestemte vi at vi
skulle stå på stand der fredag 17.09 kl 13 – 17 og lørdag 18.09. kl 11 – 14. Sju fra styret stod
på stand, på fredag 2 stk. kl.13 – 15, og 2 stk kl 15 – 17. På lørdag stod 3 stk. på stand
kl. 11 – 14.
Vi hadde en del brosjyrer som ble delt ut, mest populær var brosjyren fra HLF Vefsn som har
mange nyttige opplysninger for folk med hørselsproblemer. En del av disse ble også sendt
utover til sykehuset i Sandnessjøen med en som arbeider der. Ellers fikk laget 2 nye
medlemmer, og det ble solgt noe batterier og filter, samt buttons.

Sak 35/21: Tema på medlemsmøtet 28.09.
Det er to alternativer når det gjelder folk som kan komme og snakke om hørsel og
hørselsproblematikk: 1. Audiografen på sykehuset her. 2. Den kommunale hørselskontakten.



Nils Erik kontakter disse.

Sak 36/21: Planer for styremøter/ medlemsmøter videre.
Neste styremøte er den 19.10.
Da kan vi starte med å snakke om julemøtet i desember, samt gå inn på de forslagene til tema
som kom fram i dag:

Forslag til tema på medlemsmøter i oktober og november -21:
1.Are Halse/ Kjell Øksendal m.fl. forteller om den nye boka si om skogedrift og tømmerfløting
i Vefsnavassdraget.
2. Framdrifta av vindmøllene på Øyfjellet ved Erik Mortensen.
3. Besøk av Hjelpemiddelsentralen.

Sak 37/21: Medlemstallet i HLF Vefsn.
Det ble snakk om medlemstallet i HLF Vefsn, og det ble gått inn på medlemslistene for å se
nærmere på dette. Dette fant vi ut: foreningen har 341 medlemmer + nye medlemmer som er
kommet til: 16 stk. 30 medlemmer er utmeldt. Vi snakket litt om hva som kan være årsaken til
dette: Naturlig avgang, manglende innbetaling av kontingent av ulike grunner.
Det ble foreslått at vi kunne lage en melding og sende til uteblitte medlemmer for å spørre om
de fortsatt ønsker å være med.


