NFU HEDMARK FYLKESLAG
PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET
Dato: 27.04.2019

Møtested: Skogmuseet, møtelokale i 2. etasje. Kl 10-16.
Til stede: 33 personer, inkludert hele styret (se under «sak 9»)
Vi startet med årsmøtet og valg, deretter omvisning med guide, og middag til slutt.
Sak 1: Åpning
Det var bemerkninger til møteinnkallingen. Flere personer som var til stede hadde dessverre ikke
mottatt møteinkalling, slik at det var tilfeldig at de hadde fått rede på når årsmøte skulle holdes.
Møteleder forklarte at e-postlistene har vært mangelfull og med flere feil, i forbindelse med
overtagelsen som ny leder i styret i fjor. Enkelte medlemmer og styremedlemmer har derfor ikke fått
beskjeder de har savnet.
Informasjon er et gjensidig ansvar. Styret er ansvarlig for å sende ut og medlemmene er og ansvarlige
for i å innhente informasjon om man føler seg usikker på om alt er mottatt.
Informasjon om NFU Hedmark Fylkeslag skal i fremtiden legges inn på NFU sentralt sin nettside.
Sak 2: Konstituering
Asbjørn Skogestad og Emil A. Bjørnstad ble enstemmig valgt til å signere møteprotokollen.
Eirik Dahl ble valgt som møteleder, og Anne-Grethe S. Skaug som referent.
Sak 3: Årsmelding NFU Hedmark 2018 ble gjennomgått.
Sak 4: Regnskap
Kasserer, Sven Inge Sunde, informerte om at fylkeslaget har en solid og god økonomi. Inntektene er
langt over det vi har aktiviteter for. Kasserer har gjort en meget god jobb med søknader om tilskudd
som er blitt innvilget.
Egenkapital: kr 505.262,54
Overskudd: kr 121.532,15
Egil Pedersen tipset ellers styret om å søke tilskudd på Gjensidigestiftelsen.
Sak 5: Budsjett
Kasserer, informerte om at neste års budsjett er forsiktig estimert.
Sak 6: Arbeids/Handlingsprogram for året.
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Eirik Dahl informerte om årets viktigste begivenhet som blir Festival på Hamardomen 2. juni.
Fylkeslaget håper at dette kan bli et årlig arrangement som kan samle mange funksjonshemmede i
fylket. Det blir gratis inngang med mange aktiviteter:picnik, kajakk, linedans, klatrepark, tur i
urtehagen, sanseopplevelser, musikkband med utviklingshemmede m.m.
En utfordring kan være transport til festivalen. Oppfordringen fra Eirik var at det trengs frivillige som
kan stille opp for transport.
Et viktig tema er at det stadig blir vanskeligere å få brukere i bofellesskap til å kunne delta på alle
arrangementer. Årsak kan være færre ansatte i bofellesskap, eller at invitasjoner ikke når fram på
riktig måte. NFU ledere tar kontakt med enhetsledere for å få en bedre dialog, med den hensikt å få
brukere med på arrangementer i løpet av året.
BPA ordning kan være en løsning for å få følge til aktiviteter.
Invitasjoner bør bli levert ut til støttekontakter.
Sak 7: Saker fra fylkeslagets styre.
Sak 8: Innkomne saker
NFU Elverum v/ Toril Ous: Emil Bjørnstad og Toril Ous snakket litt om hvordan NFU Elverum og
omegn lokallag har klart å få til et aktivt lokallag. Grunnlaget for suksessen ble lagd av tidligere leder
Toril Vagstad, videreført av Asbjørn Skogestad, og nå med Toril Ous. Medlemmene har deltatt på
spørreundersøkelse angående ønsker om aktiviteter, hva de vil spise, hva som kan gjøres bedre.
Oppgaver blir fordelt på styremedlemmer både funksjonsfriske og de med funksjonsnedsettelser.
Lokallaget har forsøkt å etterkomme medlemmenes ønsker så godt det lar seg gjøre.
Styremedlemmer og arrangører har lagt vekt på å ønske alle gjester velkommen til alle
arrangementer. Det er særlig pizza og danse/hyggekvelder som har vært populære. Den siste tiden
har lokallaget inngått samarbeid med «Tunet Kafe» i Elverum som lager variert mat til
danse/hyggekveldene (bindende påmelding/kontant betaling). Lokallaget har vært med på å etablere
hip-hop dansegruppe og Brasstastisk brassband i samarbeid med Elverum Kulturskole. Lokallaget
samarbeider med Friskis og Svettis og har» Enkeljympa-gymgruppe» for interesserte. Egen
innebandy-gruppe er også satt i gang. NFU har også samarbeid med DNT/FTU (Fritid tilrettelagt for
funksjonshemmede).
Beste praksis v/ Eirik. Eirik Vagstad Brunstad fortalte om sin TLA jobb hvor han makulerer papirer for
Tunet i Elverum.
Sak 9: Valg etter vedtekter
Dette årsmøte ble det siste før sammenslåing med Oppland og Hedmark NFU fra 1.1.2020.
Alle styremedlemmene som var på valg ble kontaktet på forhånd, og alle sa seg villig til gjenvalg. Det
nye styret ble enstemmig valgt på årsmøtet og ble gjenvalgt frem til 1.1.2020, når sammenslåingen
skjer.
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Styret for NFU Hedmark Fylkeslag for 2019 ble:
Funksjon

Navn

Lokallag

Leder

Eirik Dahl

Hamar

Nestleder

Anne-Grethe S. Skaug

Elverum

Sekretær

Anne-Grethe S. Skaug

Elverum

Styremedlem Sven Inge Sunde

(gjenvalgt)

Elverum

Styremedlem Irene Dammen Dillerud Stange
Styremedlem Geir Rønningen

Trysil

(gjenvalgt)

Styremedlem Emil A.Bjørnstad

Elverum

(gjenvalgt)

Styremedle

Arne Wester

Grue

Varamedlem

Toril Ous

Elverum

Varamedlem

Marit Kynbråten

Våler og Åsnes

Revisor

Olav Brunstad

Elverum

Valgkomite

Esten Helsø

Ringsaker

Roar Westgård

Trysil

Willy Olsen

Elverum

(gjenvalgt)

(gjenvalgt)

I forbindelse med sammenslåingen trengs det 2 personer fra valgkomiteen, både fra Hedmark og
Oppland. Esten Helsø og Willy Olsen ble enstemmig valgt som medlemmer til ny valgkomite for det
nye fylkeslaget i 2020.
Elverum, 07.05.2019

-----------------------------------------

---------------------------------------------

Emil A. Bjørnstad

Asbjørn Skogestad

Styremedlem

Nestleder i NFU Elverum og omegn
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Referent: Anne-Grethe S. Skaug
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