
Referat styremøte 11.01.2022 

Tilstede: Sven Inge, Anne M, Nils og Eirik 

 

1 Ref NFU styremøte 

Molde 

Fredrikstad 

En redegjøring den økende vilje til å sette opp større enheter/institusjoner for mennesker 

med utviklingshemming i Norge. Dette er en retning NFU absolutt ikke er enige i og arbeider 

sterkt for å unngå. 

Stiftelsen. 

Administrasjonen arbeider for å frigjøre midler som NFU nå har låst i en stiftelse.  

 

Sentral styre medlem vil gjerne med på arr i hvert fylke. De satser på å delta på 4 pr år. 

 

2 Nils møte i SAFO 25.-27. nov 

 Nils redegjorde for samlingen i regi av SAFO i Asker. 

 Tema var boliger, skole og «Helt med» fortalte om sitt arbeid. 

3 2 samlinger/SPHEDM 

NFU Innlandet har fått midler til å arrangere 2 fellessamlinger. En på Lillehammer og 

en på Elverum. Dette er arrangementer der de utviklingshemmede selv har regien, er 

verter, planlegger og legger opp dagen. Vi andre hjelper til så godt vi kan. 

4 Superlekene 

Kort informasjon om superlekene 

5 Savalen? For 200 pers? til høsten? 2 eller 1 x høst kurs? 

Eirik går videre og undersøker om vi kan legge en felles NFU innlandet kurshelg der 

aktivitetene er Superlekene. 

Svar fra Administrasjon vedr vårt brev for å rette fokus spesialskoler vs vanlige skoler: 

Hei.  

Viser til din e-post vedrørende spørsmål fra fylkeslaget.  

 



Jeg stiller meg undrende til spørsmålene som stilles og vil vise til våre prinsipper, pkt 5, som 

er besluttet av landsmøtet. I følge våre vedtekter § 11 – er landsmøtet NFUs høyeste 

myndighet. Det består av landsstyret og 100 valgte utsendinger.  

 

Prinsipp 5 lyder som følgende:  

Mennesker med utviklingshemning har rett til likeverdig og tilrettelagt opplæring på alle nivå 

i skoleverket og innenfor de samme organisatoriske rammer som alle andre. 

 

 

Undersøkelsen «ivaretatt» Sendt ut til alle lokallagsledere og de må sende den videre til 

medlemmer. 

 

Per M/Nils med på ledersamlingen 28.-30. januar. 

Nils er med men skulle undersøke om Per Morten kunne stille. 

Informasjon om VM Paraidrett på Sjusjøen nå i januar 2022. 

Nils og Eirik holder i planlegging av årsmøtet. 

Økonomi etter samling høsten 2021 på Fagernes:’ 

Vi gikk med et underskudd på ca kr 50.000. Dette er akseptabelt. Men det kan søkes 

stiftelser el for dekke inn dette. 

 

 


