
Oppdatering vs sammenslåing av NFU Oppland og NFU 

Hedmark til NFU Innlandet. 

 

Gruppen som arbeider med sammenslåingen, består av Staale Stampeløkken og Nils Nilsson 

fra Oppland og Sven Ingen Sunde og Eirik Dahl fra Hedmark. Vi har og hatt kontakt med 

valgkomiteene i de respektive fylker. 

 

Vi har hatt 5 møter så langt hvorav 2 møter har vært hos Eirik på Hamar og 3 over 

Teams/telefon. 

 

Arbeidet har gått helt uproblematisk så langt. 

Det nye styret vil bestå av totalt 8 repr hvorav 4 fra hvert «gamle» fylke. Det skal være minst 

2 personer med utviklingshemming med i styret. Valgkomite vil bestå av 4 personer, to fra 

hvert av fylkene. 

I det første året satser vi på 3 fysiske og 2 møter over internett. Det er store avstander for en 

del av styremedlemmene å reise. Det vil da ta lang tid praktisk å reise og det vil bli dyrt for 

laget å finansiere, Vi vil forsøke å holde kostnadene så lave som mulig og bruke penger til 

gode for NFU Innlandet. 

Om jeg blir leder av NFU Innlandet har jeg lyst til å fordele oppgaver på medlemmer i styret. 

Da vil noen være ansvarlig for vår kursvirksomhet (Oppland er flinke på dette), aktiviteter, 

hvordan arbeide for å bli hørt i de kommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelser 

og noen vil ha ansvar for samarbeid og «best practice» mellom våre lokallag. Det kommer til 

å bli en del konkrete oppgaver på det enkelte styremedlem derfor vil jeg foreslå at hvert 

styremedlem vil få en årlig godtgjørelse på kr 1.500 for dette arbeidet. Til informasjon har 

medlemmene i Hedmark fylkeslag fått kr 1.000 for å sitte i styret. Kasserer får kr 2.500 som 

tidligere og leder kr 10,00 som tidligere.  

Vi beholder org nr til NFU Hedmark da dette er mest praktisk i forhold til hvor vår fremtidige 

kasserer er lokalisert. Vi slår sammen Facebooksidene for Oppland og Hedmark. Her 

beholder vi siden til Hedmark og døper den om til Innlandet. Dette da det er ca 100 

medlemmer på Oppland sin side og ca 200 på Hedmark sin side. 

NFU Oppland har en hytte som går inn i NFU Innlandet. Dette blir da et tilbud til oss alle og 

det vil bli informert om hytten på vårt årsmøte. NFU Hedmark har mer penger på bok enn 

NFU Oppland men totalt har Oppland betydelig høyere verdier siden de har hytten. 

 

Årsmøte vil finne sted 18.04.2020 på Scandic Ringsaker. 



Her vil vi først ha årsmøte i de gamle fylkene og legge ned disse. Deretter møtes vi i felles sal 

og oppretter NFU Fylkeslag Innlandet. 

 

Hører gjerne fra dere om det er noen jeg kan være behjelpelig med. 

Informasjon om sammenslåingen og arbeidet i Hedmark finner dere her: 

 

http://www.nfunorge.org/Fylkes-og-lokallag/Hedmark/Hedmark-fylkeslag/Hedmark-/fremdrift-

sammenslaing/ 

 

Hamar 21.01.2020 

Eirik 
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