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Årsmelding for 2020. 

1. Styrets sammensetning: 

Styreleder: Gunnar Idar Hagen 

Nestleder: Nils Erik Østerud 

Kasserer: Kjell Langlien 

Sekretær: May Nikolaisen 

Styremedlem: Trygve Kværnø 

Styremedlem: Aage Drevlandsjø 

Varamedlem: Einar Aunøyen 

2. Revisorer: 

Ronny Skjager 

Inger Berg 

3. Materialforvalter: Trygve Kværnø. 

 

4. Likepersonkontakt: Gunnar Hagen. 

 

5. Reisekomite: Inge Skagemo. 

 

6. Kaffekomite: 

Randi Myran 

Klara Grønvik 

Tove Hagen 

Ruth Gyth 



7. Ungdomskontakt: Hilde Valrygg Vik. 

 

8. Valgkomite: Dagfinn Abelsen 

                     Irene Thorvaldsen. 

 

 

9. Styrets møtevirksomhet 2020:  

I 2020 ble arbeidet redusert på grunn av korona og nedstenging. 

Styrets arbeid er delt i to perioder:  

Første periode er fra starten av året til 12. mars, hadde styret 7 

møter, det siste den 12. mars da vi vedtok begrensninger i 

driften. Så ble Parken, i likhet med andre syke-og pleiehjem 

stengt for alle andre enn brukere og personale. Etter hvert fikk 

likepersonene lov til å komme inn på Parken for å hente utstyr til 

hjelp for våre brukere som vi oppsøkte heime eller som oppsøkte 

oss. 

Andre periode startet med styremøte den 8. september, og i 

denne perioden hadde vi 5 styremøter, til sammen 12 styremøter 

for HLF Vefsn i 2020. 

Saker som ble behandlet: planer for videre arbeid, tema for 

medlemsmøter, økonomi, og etter hvert avlysing av tidligere 

planlagte møter grunnet koronaen. 

 

10. Medlemsmøter/ åpne møter. 

Også medlemsmøtene i 2020 bærer preg av koronaen, 3 

medlemsmøter i alt, i tillegg til årsmøtet i februar. På det første 

(og eneste medlemsmøtet før nedstengingen) som var den 21. 

januar, hadde Hilde Vik et foredrag om hørsel. Det var et fyldig 

foredrag der mange aspekter ved hørsel og hørselsproblemer ble 

tatt opp. Hun viste også en film « Fra øre til øre» der temaet ble 

tatt opp. 

Etter årsmøtet ble det en lang pause fra medlemsmøter. 



Neste møte ble den 22. oktober, da på det nye store 

møterommet i andre etasje på Parken. I perioden da Parken 

hadde vært stengt, var det lagt opp til et aktivitetssenter for 

eldre, der foreninger som arbeider med eldresaken på ulike 

måter, hadde fått kontor samt muligheter for eldre til å samles i 

sosiale sammenhenger. 

Dette møtet var lagt opp på litt andre måter for å ta hensyn til 

smittevern og smittefare, i forbindelse med servering av kaffe og 

kaker. 

Tema for dette møtet var hørsel, Hilde holdt foredrag og viste 

filmen «Hørsel hele livet» og fortalte også om kommunens nye 

hørselskontakt. 

Så var det kaffe og kaker, før Nils Erik fortalte om foreningens 

hjemmeside som han hadde arbeidet med, hvordan komme inn 

der og hvilke emner som kan finnes der. 

Det neste og siste medlemsmøtet i 2020 var den 17. november.  

Her fortalte Gunnar om planene for årets julemøte som skulle 

finne sted på HIAS den 8. desember.  

Så orienterte Nils Erik om den nye betalingsmåten som 

medlemmer av foreningen kan bruke på kontoret hos 

likepersonene og på møtene til kaffe samt loddsalg. 

I ettertid ser vi at det ble ikke julemøte, for reglene ble strammet 

inn. Medlemmene gikk også glipp av sommermøtet og de andre 

møtene som vanligvis inntreffer en gang pr måned.  

 

11. Medlemsoversikt: 

Medlemmer ved årets begynnelse: 391, ved årets slutt: 345. 

 

12. Andre arrangementer: 

Dette året har det ikke vært turer for lagets medlemmer. 

 

Godkjente likepersoner: 



Godkjente likepersoner i 2020: For høreapparat: Gunnar Hagen, 

Herlof Nyland, May Nikolaisen, Harry Valrygg (01.01.20 – 

15.03.20), Aage Drevlandssjø (15.03.20 – 31.12.20). Inge 

Skagemo er likeperson for høreapparat, tinnitus og meniere. 

Hilde Valrygg er likeperson for yrkesaktive. 

Likepersonarbeidet i HLF er viktig. Likepersonene er frivillige som 

bruker sine ressurser og erfaringer til å hjelpe andre med 

hørselsproblemer. HLF Vefsns likepersoner har åpent kontor på 

Parken hver torsdag kl. 11.00 – 13.00. I oktober 2020 fikk 

foreningen nytt kontor i andre etasje på bygget.  

I 2020 har kontoret vært åpent 22 torsdager. Det er langt 

mindre enn i tidligere år, grunnet nedstengingen som varte i 

cirka et halvt år. Antall besøk på kontoret i 2020: 203. Antall 

oppdrag ute: 85. Regnskapet viser at batterisalget har fått inn 

32820 kr dette året. Gunnar Hagen har vært leder for 

likepersonordninga i 2020. Styret i HLF Vefsn blir orientert om 

aktiviteten til likepersonene.  

 

Resultater av loddsalg: 

Vi har hatt kaffesalg og loddsalg på medlemsmøtene, og det er 

kommet inn 4857 kr.  

 

Brit Fagerbakks minnefond: 

Ingen utbetalinger i 2020. Beholdning pr 31.12.20: kr. 87646,98  

 

Grasrotandelen: 

Ei ordning som gjelder spill i norsk tipping. HLF Vefsn er med i 

ordningen. Tilskudd i 2020: kr 14714,90. 

 

Kursvirksomhet 2020: 

Aage gjennomførte Likepersonkurs 1 og 2 januar/februar 2020, 

sentralt. 



Hilde deltok i likepersonkurs hørsel og psykisk helse i Bodø. 

Hilde deltok i kurs om brukerstyrt medvirkning (digitalt). 

Nils Erik deltok i kurs om brukerstyrt medvirkning (digitalt). 

Hilde har holdt foredrag på medlemsmøter i tre 

interesseorganisasjoner i Mosjøen: i LHL i mars 2020, i LOP i april 

2020 og i oktober i HLF Vefsn. Disse foredragene dreide seg om 

hørsel og hørselsproblematikk. 

Hilde la også fram audiografisaken for Vefsn eldreråd. 

Hun har holdt to foredrag på Nordtun rehabiliteringssenter i regi 

av HLF Nordland, i september og i oktober 2020. 

 

Sluttord: 

Styret retter stor takk til våre likepersoner, medlemmer, 

tillitsvalgte og alle andre som har bidratt i et på mange måter 

vanskelig driftsår, ingen nevnt, ingen glemt. 

 

 

 

 

                            Mosjøen, 2021. 

 

 

 

 

Gunnar Idar Hagen         Nils Erik Østerud               Kjell Langlien 

Styreleder                         Nestleder                           Kasserer  

 

 

 

 

 

 

May Nikolaisen                Trygve Kværnø                Aage Drevlandsjø 

Sekretær                           Styremedlem                   Styremedlem 



 

 

 

 

Einar Aunøien 

Varamedlem 


