
PROTOKOLL FRA ÅPENT MEDLEMSMØTE 20.10.20.
MØTESTED: PARKEN BO-OG SERVICESENTER, PÅ DET NYE
STORE MØTEROMMET I 2. ETG.
18 frammøtte. Ingen skrivetolk

Gunnar ønsket velkommen til det første medlemsmøtet etter Korona-nedstengingen,
og etter at Aktivitetssenteret på Parken ble åpnet. Han informerte om hva som finnes
her på huset av foreninger, lag, kontorer og tilbud om aktiviteter.

I Koronaens tid må også andre aktiviteter utføres med hensyn til smittevern og
smittefare, så både serveringen av kaker og kaffe og prosedyrene ved loddsalg med
trekning måtte foregå på litt andre måter.

Hilde skulle vise en film produsert på Briskeby, og hun fikk ordet. Hun leste et dikt
av Erna Solbakk: Alle trenger litt vennlighet. Så informerte hun om div. saker knyttet
til hørsel, og så viste hun filmen «Hørsel hele livet.» Etter filmen kom hun med noen
kommentarer til filmens innhold. Hun fortalte også om den nye kommunale
hørselskontakten. Gunnar takket Hilde for film og foredrag.

Så var tida inne for kaffe og loddsalg, som vanlig kaffe med gode kaker til.
Trekninga foregikk helt på slutten av møtet. Det viste seg at en av vinnerne hadde
forlatt møtet, men Gerd Solhaug skal få sin gevinst på neste medlemsmøte.
Etter kaffen skulle Nils Erik fortelle om foreningens hjemmeside som han hadde
arbeidet med. Det er viktig med en oppdatert hjemmeside. For å komme inn:
Adr. HLF.no – sentral side – gå videre til HLF lokalt – HLF Nordland – HLF Vefsn.
Nils Erik gjennomgikk emnene som kan finnes på finnes på hjemmesiden til HLF
Vefsn, som f,eks. opplysninger om arrangementer, likepersoner, referater fra møter
osv.

Han fortalte også om min side og hvordan komme inn der:
Start med HLF.no – Min side – logg inn – medlemsnr + egenprodusert passord – logg
in.
Han er også i startfasen med facebook- side for laget.
Etter informasjonen om det digitale, kom det inn opplysninger om noe helt annet,
men også en viktig sak, ettersom denne dagen var starten på dårlig føre = isete glatt
og farlig for folk i vår alder. Det ble sagt at inngangen vi har fått tildelt for å komme
oss inn her er usikker i vinterhalvåret med hålke og andre velkjente problemer.

www.hlf.no

Styret ble oppfordret til å diskutere ei løsning på dette, og kanskje også ta det opp
med de andre foreningene som bruker inngangen. Dagfinn kom med råd om et
produkt som heter ISFRITT. Info om dette finnes på: Isfritt. no. Alle var enige om at
inngangen bør være trygg.

Helt på slutten av møtet fikk Harry Valrygg påskjønnelse i form av blomster og HLF-
kopp. Dette for hans viktige og gode arbeid, spesielt som likeperson gjennom mange
år.


