
Protokoll fra Fylkesstyremøte 7. – 9. mai 2021

Sted: Scandic Havet Hotell Bodø

Tilstede: Åse Wrålsen, Kåre Waløy Dalhaug, Barbro
Johannesen( på teams), Nina Skogheim, Geir Bremseth,
Herbjørn Ottar Steira, Hege Tengs jensen.
Forfall: Tove Grannes meldt, Nils Rishaug.

Saksliste:

Sak 10/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjenning vedtatt. Det ble bemerket at normalt sett er
mye bråk i gangene på Scandic Havet. Mulighet for å bo høyere for å
slippe bråk i gangene.

Sak 11/2021 Godkjenning av referatet fra fylkesstyremøtet 29.-31.
januar 2021.

Vedtak: Referatet er godkjent:

Sak 12/2021 Konstituering av nytt styre
Vedtak: Kontaktperson for Nordtun utvalget: Herbjørn Ottar Steira

Kontaktperson for fylkeskontaktene: Åse Wrålsen

Sak 13/2021 Handlingsprogrammet 2022-2025
Uttalelsene fra fylkesstyret

Vedtak: Åse sender en mail å forklare at grunnet smittesituasjonen
som har vært i Bodø, har vi ikke noe møte i fylkeslaget.

Sak 14/2021 Gjennomgang av protokollen fra årsmøtet.
Vedtak: Vi har gått igjennom alle punktene i protokollen fra
årsmøtet. Punktene ble sett på og gjennomgått i styret. Flere av disse
punktene kommer igjen senere i møtet.



Når det gjelder resolusjonene som ligger vedlagt i dokumentet, så er disse
lagt til av sekretariatet i etterkant og ikke sendt fylkesstyret i forkant.
Leder sender en henvendelse til organisasjonssjefen i HLF om dette.

Sak 15/2021 Gjennomgang av Årsplan for 2021.
Vedtak: Vi har gått igjennom årsplanen og diskutert punktene i
denne. Mange utav punktene i denne er det lokallagene som har den
praktiske utførselen av disse. Men fylkeslaget har det overordnede
ansvaret.
Vi setter til side og tar opp dette senere, styremedlemmene tenker over
dette og kommer med innspill. Vær gjerne kreativ.
Når det gjelder kursplanen så er det usikkert om hvor mange av kursene
som kan gjennomføres. Mye må settes på vent grunnet corona.
Forslag til tema på medarbeidersamlingen?

Sak 16/2021 Oppretting av fylkeskontakt for APD.
Vedtak: Silje Aufles Valstad har tatt initiativ til dette, og
oppmuntres til å ta  kurs for bli likeperson. Dette for at hun kan stille til
valg som fylkeskontakt i denne rollen på neste årsmøte.

Sak 17/2021 Utredning av løsning for hørselstesting ved hjelp av
nettbrett og tilhørende programvare.

Vedtak: Geir Bremseth informerer om løsning for hørselstesting
ved hjelp av nettbrett og tilhørende programvare. HLF Vågan har brukt
dette utstyret i deres lag. De bruker appen Hearing Test Pro. Denne finnes
kun i Google Play, når det gjelder IOS kan ikke denne programvaren
brukes der.
Geir har et kompendium som går på dette programmet som de bruker i
HLF Vågan og distribuer dette materialet. Han vil og innhente pris på
utstyret som må brukes, og vil informere Kåre Valøy Dalhaug om
framgangen i dette.

Sak 18/2021 Resolusjoner vedtatt i årsmøtet.
Vedtak: Resolusjoner vedtatt på årsmøtet sendes ut av sekretær. 5
stk totalt.

Sak 19/2021 Behov for kontorutstyr, PC eller annet hos
styremedlemmene?

Vedtak: Det tas en runde på om noen trenger ny pc eller lignende.
Leder, Kasserer og sekretær trenger alle ny pc. Studieleder har allerede
fått ny pc, hun er fornøyd med den har fått. En annen ting er at det



kanskje og investeres i ekstern høyttaler til pc-ene slik at de kan brukes i
møtesammenheng og.

Sak 20/2021 Helgeseminar med Fylkeskontaktene.
Vedtak: Det skal avholdes et slikt helgesseminar, planleggingen av
dette er ennå i startfasen.

Sak 21/2021 Mulige aktiviteter framover med tanke på
koronasituasjonen?

Vedtak: Det foreslås et styremøte 24 sept. Med påfølgende møte
sammen med fylkeskontaktene 25 sept.
Studieutvalget ser på kursene som skal være utover høsten,

Sak 22/2021 Evt.
Vedtak:
Det har kommet melding fra Olav Aulborg ang manglende busstilbud til
sykehuset.
Kåre skriver et brev som sendes til FFO,

HLF Vågan har får fått en slyngekoffert fra Fylkeslaget, denne fungerer
ikke. De får da en ny slik koffert.
HLF Grane får den kofferten som står her i Bodø.
HLF Rana får ny koffert
HLF Nordland får og ny koffert.

Møtet hevet
Nina Skogheim
Sekretær.


