
HLF Vefsn
Din hørsel – vår sak

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HLF VEFSN 01.06.21.

MØTESTED: MØTEROM BYPARKEN SENIORSENTER.

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.

Denne dagen var hele styret samlet for første gang på lang tid. Noen av styremedlemmene
har hatt lange sykdomsperioder, men nå var alle på plass, med bedring i helsa. Det er vi
glade for, og det satte en spiss på denne fine sommerdagen.

Det er for øvrig slik at styret er det samme som for forrige år, så nå håper vi på en anledning
til å arbeide mer på «gammelmåten», som før mars 2020.

Møtet startet med at Gunnar ønska oss velkommen, orienterte litt om saklista og så var vi i gang.

Sak 21/21: Referat fra siste styremøte ble gjennomgått og godkjent.
Gjennomgang av referat fra årsmøtet.
På forrige styremøte, den 11.05.21 ble det snakk om å sette opp statutter for utdeling av
HLF Vefsn-koppen. Trygve fikk oppgaven med å lage et utkast til statutter og kom med
følgende forslag:
For å motta koppen gjelder følgende regler, vedtatt på årsmøtet 12.05.21:
1. Til foredragsholder.
2. Til nye styremedlemmer, komitemedlemmer og likepersoner når de tiltrer.

Dette er en ny ordning, da man tidligere ga koppen til de som gikk ut av
vervene.

3. Personer som har utmerket seg på en spesiell måte, kan motta koppen etter at
saken har vært behandlet i det sittende styret,

Formannen er ansvarlig for at listen over eiere av koppen ajourføres fortløpende.
Listen skal inneholde: Navn, tilknytning og dato for mottak.

Sak 22/21: Sommermøte.
Styret går inn for å ha et sommermøte på sensommeren, og vi håper at været
spiller på lag med oss.



Det er laget en ny terrasse utenfor seniorsenteret i 2. etasje, der er det plass til 50
personer.
Forslag til dato: Tirsdag 24. august. Påmelding ved Nils, to meldinger.
Gunnar reserverer «lokale».
Styremøte 17. august, i forkant av  sommermøtet, for forberdelser til dette.

Sak 23/21: Hvert øre teller (HØT).
Kampanjetiden som er satt av HLF sentralt, passer med tiden da det er Tiendebytte i
Mosjøen.
Styret bestemte derfor at vi har stand for HLF Vefsn fredag 17. september kl. 13 – 17, og
lørdag 18. september kl 11 – 14.
Annonse om dette sendes ut og bekostes av HLF sentralt.
Laget her må gi beskjed til HLF sentralt om dato etc. minst tre uker i forkant.
Bestille brosjyrer og annet fra HLf sentralt.
Kontakte Tiendebyttekomiteen angående plass for stand i telt (i fall tiendebyttevær).

Sak 24/21: Brev til kommunen ang tilbud fra foreningen vår om kurs i stell av høreapparater
for ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten. Det skulle skrives brev om dette og hilde
skulle ta kontakt med kommunen i forkant av at brevet skulle sendes, men foreløpig er ikke
mer skjedd.

Sak 25/21: Eventuelt.
1. Resolusjon fra årsmøtet i HLF Nordland angående følgende tema:

Familier med hørselshemmede barn trenger en hørselskoordinator.
Saken ble orientert om på årsmøtet i HLF Vefsn og møtet godkjente at resolusjonen
skulle sendes videre til ordfører i Vefsn, Berit Hundåla.
Gunnar skriver resolusjonen og sender den til ordføreren.

2. Status økonomi v. Kjell.
Ved årsskiftet var overskuddet ca 76000 kr. I tiden siden da er det kommet inn ca
15000 kr.
Helgeland sparebank har gått sammen med Sparebank 1, og dette har ført til at det er
blitt vanskeligere å få levert kontanter fra salg av batterier osv. i banken enn tidligere.
En løsning på dette er at likepersoner kan legge kontanter i konvolutt i postkassen til
Kjell.


