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STYREMØTE LFPS Akershus               

Dato - tid: Onsdag 11.jan. 2017 - kl.18.00 Sted: Nexans, Innspurten 9 

Oslo 

Møte nr: 1/17  

Innkalt av: 

 

Deltakere: 

 

 

Vararepresentanter: 

 

Meldt forfall:  

Forfall: 

Grethe Platt 

 

Grethe Platt, Wenche Gabrielsen, Kjell Rehoff Larsen, Arne Furulund,  

Bjørn Danielsen, Helene Kjølstad.  

 

Nils Lauten, Wenche Wigestrand 

 

Nils Lauten 

Referent: Helene Kjølstad 

    
Sak Til behandling 

 
1/1-17 

Bemerkninger til innkalling/dagsorden:  
Ingen bemerkninger. 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

 
2/1-17 
 

Protokoll fra styremøtet 9/16, avholdt 16.nov. 2016:  
 
Vedtak: Protokoll 9/16 godkjent uten merknader. 

 
3/1-17 

Økonomien:  
Arne gikk gjennom regnskapet for 2016, et underskudd på kr. 209,- er vi godt 
fornøyd med. 
Arne gjennomgikk budsjettet og det ble godtatt. 
Økonomien er stabil. 
 
Vedtak: Økonomien tatt til orientering. 

 
4/1-17 

Post inn & ut, orientering/kurs:  
Bjørn og Kjell skal delta på «SAFO-kurs, sosiale medier» i regi av NHF Øst,  
3. og 4. februar 2017 på Scandic hotell Asker. De melder seg på selv. 
 
Vedtak: Posten for perioden tatt til orientering. Bjørn og Kjell skal på 
SAFO-kurs: Sosiale medier. 

 
5/1-17 
 
 

Hjemmesiden 
Kjell jobber kontinuerlig med hjemmesiden og legger ut ting han finner 
interessante for medlemmer. Forslag til ting som bør legges på hjemmesiden, 
sendes til Kjell. 
 
Vedtak: Hjemmesiden har blitt veldig bra og Kjell jobber kontinuerlig med 
siden. 
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6/1-17 
 
 

Samarbeid Akershus/Østfold: 
Samarbeidet mellom Akershus og Østfold fungerer bra. Neste AU-møte skal 
være hos Aud i Moss, mandag 16.jan. 2016 kl. 15.00. 
Medlemmer i AU- for Akershus er: Arne, Grethe, Helene, 1.vara: Bjørn, 2.vara: 
Wenche G. Tema på møtet blir: Fagdag, felles styremøte i februar og felles 
tur den 24.-27.august 2017.  
Felles styremøte skal avholdes 17.-18. februar på Scandic hotell Helsfyr. Bjørn 
er kontaktmann for hotellet vedrørende bestilling. 
 
Vedtak: AU-møte mellom Akershus og Østfold 16.1.2017. Felles styremøte 
17-18.2.2017 på Scandic Hotell Helsfyr, Akershus har ansvaret. 

 
7/1-17 
 
 
 

Årsmøte LFPS Akershus: 
Årsmøtet for 2017, avholdes på Emmas Kafé i Bærum den 16.3.2017,  
kl.18.30, styremedlemmer møter kl. 18.00. Bjørn kontakter Emma Hjort for 
bestilling av lokale og mat til ca. 30 personer. 
Grethe har laget et forslag til årsmeldingen, den blir bearbeidet noe mer og 
sendes til styret for nærmere godkjenning før den renskrives. 
Helene skriver og sender ut en medlemsinfo som også inneholder varsling av 
årsmøtet. Siste frist for innlevering av forslag til årsmøtet er 27.februar 2017.  
 
Vedtak: Årsmøtet avholdes på Emmas Kafé i Bærum 16.januar 2017. Bjørn 
bestiller lokale og mat. Grethe lager ferdig årsmelding, Helene sender ut 
medlemsinfo med varsling av årsmøte. 

 
8/1-17 
 
 

Eventuelt: 
Vi gjennomgikk møteplanen for 2017 og noen forandringer ble foreslått i forhold 
til tidligere plan. Grethe sender ut ny møteplan. 
Nils har litt problemer med å rekke styremøtene på onsdag og en annen dag var 
ønskelig. Det viste seg å bli vanskelig, onsdag beholdes som møtedag, men 
tidspunktet for møtestart ble forandret fra kl. 18.00 til kl. 18.30, fra og med neste 
styremøte. 
Medlemsmøte 26.april i Lørenskog, med tema Brann og beredskap. Kjell 
kontakter Lørenskog brannstasjon. Helene bestiller lokale. 
 
I medlemsinfoen som skal sendes ut med det første, vil det i tillegg til varsling av 
årsmøtet, også opplyses om tid og tema for neste medlemsmøte, tidspunkt for 
fag-/temadag, samt høstens tur. 
 
 

 
Neste 
møte 

 
Neste styremøte: Onsdag 1.mars 2017 kl. 18.30, som vanlig hos Nexans. 

 
 

Møtet avsluttet  

 

Kl. 20.50 

Sted og dato: 

 

 

Signatur: 

 

Fjellhamar 12.1. 2017 

 

 

Grethe Platt 

Leder 

  

 

 

Helene Kjølstad 
Sekretær 

 
 


