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STYREMØTE LFPS Akershus               

Dato - tid: Onsdag 1.mars 2017 - kl.18.30 Sted: Nexans, Innspurten 9 

Oslo 

Møte nr: 2/17  

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 

 

Wenche Gabrielsen, Wenche Wigestrand, Bjørn Danielsen 

Referent: Helene Kjølstad 

    
Sak Til behandling 

 
9/2-17 

Bemerkninger til innkalling/dagsorden:  
Ingen bemerkninger. 
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

 
10/2-17 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 1/17, avholdt 11.januar 2017:  
Kommentar: Grethe Platt var ikke til stede på styremøtet 1/17, hun hadde meldt 
forfall. 
Vedtak: Protokoll 1/17 godkjent med kommentar. 

 
11/2-17 

Økonomien:  
Årsavslutning på regnskapet og signering er utført. 
Økonomien er stabil. 
 
Vedtak: Økonomien tatt til orientering. 

 
12/2-17 

Post inn & ut, orientering/kurs:  
Mottatt innbydelse til LFPS årsmøte 22.-23. april 2017 
Grethe og Helene er delegater på årsmøtet og melder seg på selv. 
Grethe har sendt brev til KMI, som takk for bidrag til fagdagen i 2016. 
Helene har sendt medlemsinfo og innkalling til årsmøtet pr. post og e-post.  
 
Vedtak: Helene og Grethe er delegater til LFPS årsmøte. Posten for 
perioden tatt til orientering.  

 
13/2-17 
 
 
 
 
 

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. Bernt får fremdeles henvendelser vedrørende hjemmesiden. Kjell 
kontakter Willy for å få alle henvendelser overført til ham. 
Vedtak: Hjemmesiden har blitt veldig bra og Kjell jobber kontinuerlig med 
siden. Kjell kontakter Willy for at Kjell skal motta alle henvendelser 
vedrørende hjemmesiden. 

 Møte 

Proto

koll 
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14/2-17 
 
 

 
Årsmøte LFPS Akershus, 16.mars 2017 – Emmas kafé, Bærum: 

 Signering av årsmøtepapirer er OK.  

 Grethe sender ut påminnelse om årsmøtet og årsmøtepapirer pr. mail, og 
sender samtidig påminning om medlemsmøtet 26.april, hvor «Brann og 
beredskap» er tema. 

 Bjørn henter nøkkel dagen før og han har bestilt mat til 30 personer. 

 Grethe ønsker velkommen, Arne er møteleder, Helene skriver protokoll, 
medunderskrivere bestemmes på årsmøtet. 

 Arne kopierer 25 eksemplarer av årsmøtepapirene. 

 Arne skanner alle dokumenter som skal til LFPS sentralt og NHF Ø og 
sender dem til Helene, som igjen sender dem videre til  LFPS og NHF Ø, 
når alt er klart.  

 Loddsalg, Grethe tar med premier, samt pappkrus og papptallerkner. 
 
Vedtak: Forberedelsene til årsmøtet er klart. Grethe ønsker velkommen, 
Arne er møteleder, Helene skriver protokoll. 

 
15/2-17 
 
 
 

Samarbeidet Akershus/Østfold: 
Fagdag 10.juni 2017 på Mastemyr Hotell. Tema: «Trykkbølgebehandling», samt 
en del generelle informasjoner som angår alle. 
Invitasjon sendes ut 19. april pr. post og e-post, Helene fra Akershus og Aud fra 
Østfold. Invitasjoner sendes også til: LFPS sentralt, samt lokallagene i Buskerud, 
Hedmark, Oslo, Oppland og Vestfold. Påmeldingsfrist: 22.mai 2017. 
 
Vedtak: Aud og Helene samarbeider om invitasjonen til fag-/temadag og 
sender ut til hvert sitt lokallag den 19.april. De tar også i mot påmeldinger. 

 
16/2-17 
 
 

Medlemsmøte 26.april 2017: 

 Helene har bestilt møterom, Kjell har kontaktet brannvesen.  

 Helene sender ut medlemsinfo rett over påske, 19.april med påminnelse 
om medlemsmøte, fagdag og tur til høsten. Invitasjon til fagdag og 
påmelding for tur, sendes ut samtidig. 

 
Vedtak: Forberedelser til medlemsmøtet er klart. 

 
17/2-17 
 

Eventuelt: 
Forslag til tema på medlemsmøte fra Wenche G: Orientering fra pasientreiser. 
Hun har kontaktet dem og de kan komme. Vi foreslår dette som et tema til 
høsten. 

 
Neste 
møte 

 
Neste styremøte: Onsdag 19. april 2017 kl. 18.30, som vanlig hos Nexans. 

 
 

Møtet avsluttet  

 

Kl. 20.10 

Sted og dato: 

 

 

Signatur: 

 

Fjellhamar 5.mars 2017 

 

 

Grethe Platt 

Leder 

  

 

 

Helene Kjølstad 
Sekretær 

 
 


