Møtereferat fra NFU Hedmark Fylkesstyre 10.01.2019
Til stede: Irene Dillerud, Svein Inge Sunde, Emil Bjørnstad, Arne Wester, Eirik Dahl og Anne-Grethe S.
Skaug
Møtested: hjemme hos Eirik Dahl på Hamar, Ajerhagan 6.
Saksliste
1. Åpning av møte
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Sak 1 Konstituering av nytt styre.
Styret er som valgt på årsmøte den 21.04.2018 på Scandic Elgstua.
Irene Dammen Dillerud har til nå vært studieleder, men ønsker å trekke seg. Toril Ous sa seg
villig til å overta denne jobben. Styret ønsker å endre tittelen til «studiekoordinator».
Under årsmøtet i april frasa Willy Olsen seg sekretærjobben. Ny sekretær ble ikke valgt på
årsmøte i april 2018.
Anne-Grethe S. Skaug er nestleder, men av mangel på sekretærkandidat sa hun seg også villig
til å ta på seg jobben som sekretær. Styret vedtok dette enstemmig i kveld.
4. Sak 2 Fra årsmøte: Fra årsmøteprotokollen sak 6, ble det foreslått «arbeid» som ett nytt
punkt i handlingsprogrammet. Eirik skal lage et utkast til tekst rundt «arbeid» som årsmøtet
vedtok.
5. Sak 3 Økonomi: Regnskapet for 2018 ble fremlagt av kasserer. Inntektene har økt, sett i
sammenheng med at aktivitetene i styret har gått ned. Det betyr at det er nok penger til
ønskede aktiviteter. Styret har mottatt kr 50.000,- av Sparebankstiftelsen.
6. Sak 4 Forslag om samling av alle NFU medlemmer i Hamar til en festival/samling over 1 dag.
Eirik foreslo å bruke Domkirkeodden som samlingsplass, noe styret var enig i. Eirik skal
undersøke om det kan arrangeres i mai/juni 2018, invitere Hamar kommune til å vise hva de
kan tilby sine brukere (skoletilbud, jobb-tilbud, kurs-tilbud, bomuligheter, fritidsaktiviteter
m.m.). Tanken er at festivalen/samlingen skal inneholde flere «stands»/boder som brukere
kan stikke innom for å få informasjon. Styret ser for seg underholdning med musikk/dans,
eventuelt riding, kanopadling, eller annet. Arrangementet vil sannsynligvis medføre en stor
kostnad, men styret ser på dette som et nyttig arrangement. Intensjonen er å samle
eksisterende og potensielle medlemmer i hele fylket, vise aktivitet, knytte bånd, åpne opp
for mer samarbeid til gavn for våre medlemmer. Eirik setter opp plan for samlingen.
7. Sak 5 Oppdateringer til medlemmer under året. Styret ble enige om å begrense bruken av
Facebook for nyhetsoppdateringer. All viktig informasjon ligger allerede inne på NFU sin
webside. Invitasjon til NFU Hedmarks årsmøte og større samlinger vil fortsatt bli utlyst på
Facebook.
8. Sak 6 Innkomne saker Årsmøtesamling blir på Skogmuseet 27. april. Foreløpig program:
• Årsmøte/info om samling på Hamar (Domkirkeodden)
• Mat
• Omvisning i gruppe/eventuelt i grupper på Skogmuseet

9. Eventuelt. Arne informerte om siste nytt fra Grue.
Arne informerte om at Grue kommune ikke har et Råd for Funksjonshemmede. Etter nøye
søk på nettet fant styret ut at Grue kommune har et Råd for Funksjonshemmede, men at det
er et passivt råd.
Arne uttrykte bekymring for at brukere i bofellesskap i Grue Kommune blir flyttet til andre
bofellesskap for å nedbemanne antall ansatte som jobber i bofellesskap.
Leder henviste Arne om å kontakte NFU sentralt for rådgivning.

Grue Lokallag er nå et inaktivt lag, og vurderer å legge ned eller foreslå inngåelse av
samarbeid med Våler lokallag. Arne skal ringe NFU sentralt for å forhøre seg om formaliteter
ved en eventuell nedleggelse/sammenslåing.
Eirik etterspurte NFUung. Er dette noe å tenke på? Hva med å få med flere barn og unge, og
hele familien? NFUung er i anmarsj.
Neste styremøte: 28. mars 2019

21.01.2019
Anne-Grethe S. Skaug
sekretær

