NFU Oppland fylkeslag
c/o Staale Stampeløkken
Hagehaugvegen 2A
2613 Lillehammer
E-post: stastamp@gmail.com
Telefon 97694452

www.nfu-oppland.org

REFERAT FRA STYREMØTE

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

Onsdag 20.05.2020 kl. 18:00

Sted:

Video

Sak 38-20

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent

Sak 39-20

Godkjenning av referat fra styremøtet 15.04.20
Godkjent
Orienteringssaker
*Staale og Nils rapporterer til Helse SØ for bruken av penger i 2019
innen 1/7-20

Sak 40-20

*Innlandet fylke -tilskuddsordningene «Fylkesomspennende pensjonistforeninger»
og «Funksjonshemmedes organisasjoner»? Retningslinjer og søknadsskjema vil bli
lagt ut så raskt det lar seg gjøre etter vedtak. Retningslinjer og søknadsskjema vil bli
lagt ut her https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/

Sak 41-20

Sak 42-20
Sak 43-20

Kurs til høsten
Forslag til Tema
Førstehjelpskurs
Vergemål
Kosthold
Fulmektigarbeid Bjug
Videoer om hygiene og mat laget av Karde

Kursgruppe Vi spør Astrid Spilling.
Staale og Per Morten tar et møte med kursgruppa før neste styremøte.
Arvid har bestilt 16-18/10-2020. på Fagernes Hotell
Årsmelding 2019
Vi justerte litt Staale sender ut endelig versjon
Fylkesstyrets innstilling i sak 6 i Oppland sitt årsmøte:

Sak 6. Innsendte saker fra lokallagene
Frist for innsending av saker var 27. mars, og det er en innsendt sak fra NFU
Nordre Land. De har sendt en uttalelse der de ber om at det opprettes egne
avdelingsstyrer på samme måte som de nåværende fylkeslagene, under den
formelle overbygningen NFU Innlandet. De ønsker også at Hytta Øybu overdras
vederlagsfritt til Lokallagene Nord-Aurdal, Etnedal og Sør-Aurdal og Nordre Land
dersom det blir full sammenslåing.
Samarbeidsgruppa for sammenslåing og styret har drøftet uttalelsen og har
forståelse for bekymringen som blir luftet. Arbeidet mot sammenslåing har hele
veien hatt noen hovedretningslinjer, spesielt å ivareta og videreføre det beste fra
begge fylkeslagene. I denne sammenhengen å videreføre og videreutvikle
Oppland sin gode tradisjon med kurs. Og ivareta eierskapet til hytta på en slik
måte at den fortsetter å være til gled og nytte for alle medlemmene i Innlandet.
Se for øvrig forslag til Arbeidsplan for NFU Innlandet fylkeslag.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet takker for viktige innspill. Årsmøtet mener at den beste organisering er
ett styre for Innlandet fylkeslag og at det velges en kurskomite som har ansvar for
arrangering av kurs. Dokumentet «Administrering av Øybu» tas opp som egen
sak til vedtak i stiftelsesmøtet til NFU Innlandet og videreføres som det står nå.
Vi tar også oppå en egen sak i stiftelsesmøtet for NFU Innlandet at det
vedtaksfestes at hytta ikke skal selges, dette vil sikre at det kreves 2/3-dels flertall
i årmøtene framover for å kunne selge hytta

Fylkesstyret er enige om at dette er vårt forslag til vedtak i saken
Sak 44-20

Sammenslåing til Innlandet fylkeslag
Staale har bedt om et nytt møte i «sammenslåingsgruppen» før
sommeren.

Sak 45-20

Møteplan 2020.
Styremøte den Tirsdag 16/6 kl 18:00 på video

Sak 46-20

Evnt
Hvem blir med i styret for NFU Innlandet? Felles valgkomite kommer
med en innstilling til årsmøtet som velger nytt styre. Det er viktig å
ivareta kontinuitet inn i det nye styret og det er flere av de sittende
styremedlemmene som har sagt seg villig til å stille på nytt.

