
HLF Vefsn
Din hørsel – vår sak

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HLF VEFSN 23.03.21.

MØTESTED: Aktivitetssenteret PARKEN BO.

Styremedlemmer/varamedlemmer E-post Telefon Merknad
Styreleder Gunnar Idar Hagen gunnarhagen49@gmail.com 90028475 Til stede
Nestleder Nils Erik Østerud mosjfrim@gmail.com 95793466 Tilstede
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 Fravær
Styremedlem Aage Drevlandsjø aadrevl@gmail.com 92421814 Til stede
Varamedlem Einar Aunøien einaraunøien@gmail.com 95168073 Fravær

Protokoll sendes også til: HLF Nordland.

Sak 9/21: Diverse referater:
- Referat styremøte 16.02.21. godkjent.
- Referat likepersonmøte 04.03.21 godkjent.
- Referat Fylkesårsmøte (digitalt). Fra HLF Vefsn deltok Gunnar, Nils Erik og May. Vi

har fått tilsendt protokoll etter møtet, denne ble gjennomgått.

Sak 10/21: Årsmøte HLF Vefsn.
Årsmøtet har vært utsatt i påvente av hvordan pandemien skulle utvikle seg.
Nå har vi bestemt tid og sted for dette, i håp om at vi får gjennomført møtet.
Følgende er bestemt: Det blir årsmøte onsdag 21. april kl. 18.00 på
Kulturverkstedet. Der kan det være opp til 50 personer.
Årsmøteannonse settes i avisen i rimelig tid forut med beskjed om at saker som
ønskes tatt opp på møtet må leveres Gunnar innen 6. april.
Det blir styremøte onsdag 07. april kl. 12.00.
Det sendes ut «sveve»-melding til medlemmene om møtet, og de som ønsker å delta,
må melde seg på.
Laget dekker utgiftene til bevertning, 115 kr pr person.
Som på alle sammenkomster nå om dagen: Husk navneliste m. telefonnr.!

Sak 11/21: Skriv fra revisor om forbedring av systemer.
Dette gjelder salg av filter, som likepersonene selger sammen med batterier.
Nå har Gunnar laget et nytt skjema der salg av ulike typer filter føres. Dette
Skjemaet plasseres i samme perm på kontoret som skjema for batteribeholdning.
Salget av filter har ikke vært notert før.

Sak 12/21: Brev fra Harry Valrygg.



På bakgrunn av uklarheter ved formulering av godtgjørelse til styremedlemmer/
likepersoner,  foreslår styret følgende:  Valgte styremedlemmer ( Styreleder,
nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer og aktive likepersoner
får samme utgiftsdekning: kr. 3000 pr år.

Sak 13/21: Eventuelt.
- Henvendelse fra Barbro om kurs i Teams.

En til to fra hvert styre kan delta.
Det gis beskjed til Barbro at vi støtter forslaget.

- Hvert øre teller. Det kom nylig beskjed fra HLF sentralt om aksjonen.
Laget vårt vil gjerne gjennomføre dette til høsten, da får vi tro det er tryggere med
slike arrangementer.

- Forslag fra Nils Erik: Hva med en vårtur med buss til Vindmølleparken for
medlemmene? Han tar kontakt med Trygve. Ideen kan også legges fram på årsmøtet.


