
Referat Styremøte NFU Hedmark 

Møtet ble gjennomført over Teams, en digital plattform. 

Til stede: 

Svein Inge Sunde 

Geir Rønning 

Inger- Margrete Pettersen 

Ikke til stede: 

Toril Ous 

Emil Bjørnstad 

Anne-Grethe Skaug 

Arne Wester 

 

Agenda: 

1. Status sammenslåing av NFU Hedmark og NFU Oppland. 

2. Orientering fra møter i rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Innlandet. 

3. Orientering fra rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Hamar 

4. Oversikt over økonomi 

5. NFU Hedmark Festival 

6. «Runde rundt bordet» 

7. Eventuelt. 

 

 

1: Referat fra møtene ligger på vårt fellesområde: 

 http://www.nfunorge.org/Fylkes-og-lokallag/Hedmark/Hedmark-fylkeslag/Hedmark-/fremdrift-

sammenslaing/ 

Møtene har gått fint og lagene er enige om videre fremdrift. 

2. Eirik sitter i rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Innlandet. Dette rådet fungerer godt. 

De har sendt henvendelser til Hamar kommune og flere ganger påpekt at sammensetningen i Hamar 

ikke er i tråd med SAFO sin innstilling. Har og poengtert at det er uheldig at mennesker med 

utviklingshemming ikke er eller har vær representert i Hamar. Jeg har flagget inn at vi bør 

konsentrere oss om hvilke 2-3 saker er viktige de vi skal presentere i rådet og kjøre disse som egne 

saker fremfor å bruke mye tid på saker der vi kanskje ikke har noen reell innflytelse og vi blir brukt 

som «rundingsbøyer». 

 

3. Rådet i Hamar fungerer dårlig. Katrine Oreld er endelig kommet inn som fullt medlem. Eirik er vara 

og har vært med på 3 møter. Rådet fungerer som en høringsinnstans. 

http://www.nfunorge.org/Fylkes-og-lokallag/Hedmark/Hedmark-fylkeslag/Hedmark-/fremdrift-sammenslaing/
http://www.nfunorge.org/Fylkes-og-lokallag/Hedmark/Hedmark-fylkeslag/Hedmark-/fremdrift-sammenslaing/


4. Sven Inge Sunde tok oss igjennom status på økonomi. Den er sunn og det er ingen uforutsette 

kostnader eller inntekter. 

 

5. NFU Hedmark Festival blir arrangert på Domkirkeodden på Hamar lørdag 5. september. 

Arrangementet blir i tråd med gjeldende regler for smittevern. 

Fortløpende informasjon på facebooksiden: NFU Hedmark Festival: 

 https://www.facebook.com/NFU-Hedmark-Festival-455892881847351/?modal=admin_todo_tour 

 

6. Runde rundt bordet: 

Inger- Margrethe informerer om at valgkomiteen har problemer med å finne sine erstattere. 

Det skal lages ny innkalling til Årsmøte 19.september. 

Eirik kaller til møte med lokallagslederne onsdag 17.juni kl 18. 

 

 

Hamar, 15.juni 2020. 

 

Eirik Dahl 

Leder NFU Hedmark 

 

https://www.facebook.com/NFU-Hedmark-Festival-455892881847351/?modal=admin_todo_tour

