
Møte med lokallagslederne tirsdag 06.04.2021 
Samarbeid spille sammen best mulig 

Eirik leder, Staale nestleder, Torill fra Elverum, Marie fra Vågå, Anne fra Trysil, Geir fra Gjøvik, Inger 

Margrethe fra Ringsaker, Jan Einar fra Sør-Gudbrandal, Ranveig fra Hadeland og Tom forbundsleder. 

Henvist til digitalt samarbeid 

Styret er enige om å gjøre det enkelt 

*Best practice hva gjør det enkelte lokallag som andre kan ha nytte av. 

*Kurs /seminar langhelg Fagernes til høsten  i slutten av september kurs og aktivitet 

*Kompetanseheving i fht arbeidet i rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

*Rekrutering og aktivitet, NFU festival på Hamar kommer. 

 

Styret har møte en gang i måneden 

Lokallagslederne ønsker referatene gjerne på hjemmesiden til NFU Innlandet, -kom gjerne med 

tilbakemelding og spørsmål. NB ingen sensitiv info eller utsagn som kan misforstås. 

 

Fylkesrådet har sendt tre brev til de kommunale rådene. 

Fått en del tilbakemeldinger fra de lokale rådene. 

09.04 Webinar  6 timer gjesteforelesere bl.a Geir Lippestad 

Invitasjon er sendt ut og blir sendt til deltagerne i dette møtet. 

NAV inkluderende arbeidsliv i fylkeskommunen, -utviklingshemmede er ikke inkludert nå. 

Fire I-er 

Inkludering 

Innovasjon 

Innbyggere 

Infrastruktur 

Tom Tvedt: 

Gleder seg til å møte folk, -å bli valgt som leder digitalt er underlig… 

Arbeid 

Bolig  

Fritid 

Lik rett til fritidsaktivitet -høre til -bli sett 



Hele kraften til NFU ligger ute lokalt i kommunene 

Det finnes så mye kompetanse der ute hos hver enkelt 

Sett ordføreren på kopi, -media leser postlistene 

Gjøre lokallagene og fylkeslagene gode. 

Behov for å møte likesinnede -verdien av å møte andre  

Mye kompetanse i det nye landsstyre. 

NFU er en plass der det ikke er sure folk, det er lov å være begeistret. Det vi gjør har en mening. 

Likeverdsreformen 

Gjøre NFU relevant. 

Utfordring å skape en ny region. 

Hvordan samhandle slik at de forskjellige organisasjonsleddene henger sammen som en 

organisasjon. 

 

Knytte nettverk, snakke med stortingskandidatene 

HUSK at vi har klart å endre mye 

Marie tvangsflytting rettsak, brev til ordfører finnes ikke på postlisten 

Inger Margrethe -forholdene for mennesker med utviklingshemming under pandemien ikke besøk 

lite aktivitet ingen fritidsaktiviteter. 

Vaksine tvang rekkefølge –følge med, mange argument for at mennesker med utviklingshemming 

kommer lenger fram i vaksinekøen 

Jan Einar Budsjettet spesielt i Lillehammer, vil gå utover tjenestene bekymret for individuelle 

tjenester og gruppetenking. Nedlagt transportordning. Handlingsplan baserer seg på den sentrale 

handlingsplanen. Hvordan jobbe konkret. Ønsker seg møte med fylkesstyret fire ganger i året. 

Hva med en lukket facebookgruppe for lokallagene, ja det ønskes. Jan Einar oppretter 

Ranveig NFU medlem i alle rådene 

Jobber med BPA –vanskelig å få til. Ønsker firemøter med fylkeslaget i året 

Torill Er nedstengte i fht pandemien. Er aktive på FB noen eldre ildsjeler. Likepersonarbeid over 

telefonen. Godskrive likepersonarbeid over telefonen. 

Gruppe som kan reise rundt der mennesker samles for å verve medlemmer. 

Anne ligger lavt ikke så mye aktivitet. Aktiviteter. Vokser flere nye medlemmer og nye 

styremedlemmer. Ferskt styre. Ønsker fire møter i året. Hva gjør vi med deltakere på aktiviteter som 

ikke er medlemmer. To priser der medlemmer betaler litt mindre er en løsning. 

Geir FTU på Gjøvik fortsatt ca en gang i måneden. Foresatte møter ansatte i tilrettelagte tjenester. 

De pårørende kan legge fram bekymringer, noen å snakke med seg i mellom. 



Kostbar leie noen har husleie på bortimot 11 000 

Støtte møter fire ganger i året 

KURS er veldig ønskelig å få til. Arena for rekrutering, kompetanseheving 

Praktisk tips fra Eirik 

Facebookside legg ut aktiviteter der invitere nabolag 


