
 

 

 

 

         Lillehammer 12.11.2019 

Referat fra STYREMØTE 

Tid:   Tirsdag  12/11 -19 kl 18:00 

Sted:   VIDEO 

Tilstede: Per Morten, Ingrid, Mette, Nils, Tom og Staale 
 

Sak 86-19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjennes med ny sak 90-19  

  

Sak 87-19 Referat fra styremøtet 18.10.2019 

  Referat godkjent med noen tillegg 

Sak 88-19 Orienteringssaker  

* Høstkonferanse 1.-2. november 2019. HSØ - MBOs evaluerings- og 

erfaringskonferanse 2019(?) 

* Fredag 8.november arrangerer NFU en fagkonferanse i Oslo sentrum med 
selvbestemmelse som hovedtema. Mange personer med utviklingshemning 
under vergemål opplever å bli fratatt sin samtykkekompetanse. Denne 
problematikken ønsker NFU å belyse ved å arrangere en fiktiv rettssak.  

*med påfølgende fylkeslederkonferanse NFU 9-10/11. 

Nils skriver et notat som legges ved referatet. 

  *Vår datter Emilie film på Lillehammer 

  *Økonomi Staale spør Arvid om tilskuddet for vårkurset er kommet. 

   

Sak 89-19 Lokallag med lav aktivitet 

 Øystre Slidre -Per Morten snakker videre med Nils A 

 Toten  

Jeg har vært i kontakt på telefon med Jan Slettum, Toten lokallag. 

De kom til å gå for sammenslåing med Gjøvik og lokallaget på Toten blir 

derfor nedlagt. 

De har ca.40 medlemmer, de fleste inaktive. 

NFU Oppland fylkeslag 

            c/o Staale Stampeløkken 

            Hagehaugvegen 2A 

            2613 Lillehammer 

            E-post: stastamp@gmail.com 

            Telefon 97694452 

www.nfu-oppland.org 



Han sa at det stod igjen en liten sum penger i lokallaget som kunne settes over 

på egen konto på fylkeslaget om han fikk et kontonr. 

Mette spør hva Geir i Gjøvik tenker. Alternativet er at totenmedlemmene er 

direktemedlemmer til Fylkeslaget 

 

 Fron -Staale be om fjerning fra Internettsiden 

  

Sak 90-19 Oppsummering av kurshelgen 

Stor samstemthet om at kurset var bra. Nils lager den sedvanlige 

oppstillingen Godt fornøyd med Hotellet som vanlig. 

Sak 91-19 Møteplan 2019.-2020 

Strandhotellet Gjøvik tirsdag 10/12 kl17:30 og middag 19 

Videomøte tirsdag 14/1 kl18 

 

Sak 92-19 Evnt 

  Nils og Staale skrive søknad til Helse SØ innen 1/12-19 

  Dokumentasjon om sammenslåing fra begge nåværende fylkeslag. 


	NFU Oppland fylkeslag

