
HLF Vefsn
Din hørsel – vår sak

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HLF VEFSN 23.11.21.

MØTESTED: BYPARKEN SENIORSENTER, MØTEROM I 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 Fravær
Varamedlem Einar Aunøien einaraunøien@gmail.com 95168073 Til stede

Protokoll sendes også til: HLF Nordland.

Sak 43/21: Referater.
- Nils Erik orienterte om medarbeidersamlingen på Rognan 12. – 14. november der han

og Gunnar hadde deltatt.
- May gjennomgikk referater fra HLFs styremøte 19.10. og fra likepersonmøtet 28.10.
- Post fra fylket ang. høring om begrepet «Hørselshemmet» som det fra sentralt hold

er ønske om å forandre. Det ble snakket om dette, men det er ikke så enkelt å finne et
begrep som er dekkende og forståelig og som kan erstatte dette. Siden dette er
landsdekkende, får vi håpe at det i vår store medlemsmasse finnes noen med en lys
ide.

Sak 44/21: Medlemsmøtet 30.11.21.
Gunnar kan muligens ikke møte. Nils Erik leder møtet.
Foredragsholder Kjell Øksendal om skogsdrift og tømmerfløting i Vefsnvassdraget.
Ellers går møtet på vanlig vis, med kaffe, kaker og loddsalg.

Sak 45/21: Julemøte 07.12.21. kl. 1800 på HIAS.
Hvem gjør hva?
Nils Erik: Sender ut invitasjon til medlemmene, Tak på 50 medlemmer (først til mølla).
Egenandel på 200 kr. pr medlem, samme pris for ledsager.
Nils Erik: Tar imot gjestene og pengene, hver deltaker får et lodd som billett, og en gevinst
trekkes på slutten av festen.
Gunnar: Ordner det økonomiske med HIAS. Kjøper inn drikkevarene.
Tove: Baker ei kake.
May: Tar imot påmeldingene. Kan ringes kl. 1700 – 2000, alle dager fra 24.11, men senest 1.
desember.
Trygve: Spør på Flokkmann om gevinst til festen.
Dagfinn og Ronny blir bedt om å stå for musikken, får mat og drikke for jobben.



Valg av meny: Mix juletallerken, kr 320 pr. person. Gjestene får en enhet drikke til maten.
Kake til kaffen bestilles der.
Drikkevarene kjøpes inn av foreningen: Munkholm juleøl + mineralvann

Si fra til HIAS om behov for mikrofoner!

Sak 46/21: Starte forberedelser til årsmøtet.
- Gi beskjed til valgkomiteen: Irene Thorvaldsen og Dagfinn Abelsen.

- Skal det velges en studieleder på kommende Årsmøte?
Foreningen har ikke hatt studieleder på flere år. Kunne det være en mulighet å prøve
på nytt? Nils Erik vil få tak i et sett av Lederskolens materiell , så kan dette
gjennomgås på et styremøte og finne ut om det er noe å satse på. Det kan bli et prosjekt
for det nye styret.

- Vi tar opp flere forberedelser til årsmøtet på styremøtet 14. desember.

- Det må ordnes ny plan for styre og medlemsmøter i 2022.

Sak 47/21: Eventuelt.
- Forslag til foredragsholdere på medlemsmøter: Folk fra apoteket som kan fortelle om

tjenester som apoteket kan by på utover medisinsalg.

- Burde vi starte opp med Teleslyngepatruljen igjen?

- Fra kasserer: Godtgjøringer sendes ut i begynnelsen av desember.

- Referater fra likepersonmøtene sendes heretter ut også til styremedlemmene.


