
STYREMØTE 10.11.2020

Sak 37/20: Gjennomgang referat fra forrige styremøte.

Sak 38/20: Godtgjørelser til styremedlemmer/ likepersoner.
Siden det kom protester på ordlyden i styrets forslag på siste årsmøte, vil det bli tatt opp igjen
på neste årsmøte som referatsak. Styrets nye forslag, som vi håper kan godtas blir da:
Godtgjørelse går til styremedlemmer og praktiserende likepersoner.
Godtgjørelsene navngis som uspesifiserte utgifter.
Styret foreslår at for året 2020 reduseres godtgjørelsene til 2000 kr (i stedet for som forrige år
3000 kr.) Dette på grunn av Coronasituasjonen og lavere aktivitet i laget av den grunn.
De som er både styremedlemmer og likepersoner mottar dobbel godtgjørelse.

Sak 39/20: Medlemsmøte 17. november.
Nå er landet inne i ny runde med økning i antall tilfeller med corona, selv om vi her i
kommunen har hatt få tilfeller. Dette har ført til litt variert praksis i foreningslivet, noen
foreninger avlyser mens andre fortsetter møtevirksomheten.
HLF Vefsn prøver å avvikle møtet den 17.11. Dette blir et medlemsmøte, ikke et åpent møte.
Rutiner for å komme seg inn på møtet: Ha en person nede i inngangspartiet som slipper folk
inn. Vedkommende har med skjema der navn og telefonnummer skrives på ved inngangen.
Tema for møtet: kommunelegen ? eller den nye kommunale hørselskontakten? Gunnar
kontakter dem.

Sak 40/20: Julemøte for HLF Vefsn.
Noen har snakket med folk i LHL, som kunne fortelle at de hadde bestilt seg inn på HIAS der
de kunne få servert juletallerken som er greit og i samsvar med smitteforskriftene slik de er
nå. Prisen for dette vil være 350 kr. Styret mener at dette kan være en mulighet også for vårt
lag. Det er mulig at den fastsatte dagen for julemøte ikke passer med HIAS planer, men dag
kan vel bestemmes utfra hva som passer HIAS. Gunnar tar kontakt med dem.

Sak 41/20: Rydding av kontoret.
Det er plassert saker og ting i kasser og skap som må sorteres etter hva som er greit å bevare
og hva som kan kasseres. Kontoret skal ryddes og det skal skaffes oversikt over eiendeler og
hva som kan lånes ut. Trygve, Gunnar og Nils ordner opp. De møtes torsdag 19.11. kl. 13.00
på kontoret.
Batterier, filter osv. tar vi på Likepersonmøtet.

Sak 42/20: Nytt betalingssystem ved Nils.
Ettersom penger i form av sedler og mynter blir stadig sjeldnere, kan det være greit med et
annet system ved betaling med kort. Dette fikk vi presentert av Nils som presenterte
kortleseren iZettle. Dette skal være en enkel og rimelig løsning. Kortleseren koster 199 kr.
Den brukes kun på kontoret av likepersonene.
Hver bruker/likeperson bør ha egne initialer for å vise hvem som har overført penger.
Brukerne får kurs før vi starter med dette.


