STYREMØTE LFPS Akershus
Dato - tid:

Sted:

12.11.2018

Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm

Kl. 17.30
Møte nr.:

7/18

Innkalt av:

Grethe Platt

Deltakere:

Grethe Platt, Wenche Gabrielsen, Kjell Rehoff Larsen, Arne Furulund,
Bjørn Danielsen, Helene Kjølstad.

Vararepresentanter:

Nils Lauten, Wenche Wigestrand

Meldt forfall:
Forfall:

Bjørn Danielsen, Wenche Gabrielsen, Nils Lauten

Referent:

Helene Kjølstad

Sak

45/7-18

Til behandling

Bemerkninger til innkalling/dagsorden:
Ingen bemerkninger.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

46/7-18

Protokoll fra styremøtet 6/18, avholdt 25.9.2018:
Ingen bemerkninger.
Vedtak: Protokoll 6/18 godkjent uten merknader.

47/7-18

Økonomien:
Økonomien er som vanlig stabil.
Vedtak: Økonomien tatt til orientering.

48/7-18

Post inn & ut, orientering/kurs:
Det ble etter forrige styremøte sendt et brev til behandlingsreiser vedrørende
egenkontroll for gruppetreningene. Vi har fått svar fra behandlingsreiser som
takker for positiv tilbakemelding og vil ta dette med seg i videre samarbeid med
Vintersol.
Vedtak: Posten for perioden tatt til orientering.

49/7-18

Julebord, Asker 27.11.2018.
Innbydelse til julebord 27.11.18 er sendt på post og mail, med frist 12.11.18.
Det serveres: forrett, juletallerken, dessert, velkomstdrikk og to enheter drikke,
øl, vin eller brus, til maten.
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Ikke så mange påmeldte innen fristen, bare 12 påmeldte. Grethe sender ut ny
informasjon om julebordet pr. mail, og vi håper på flere påmeldinger.
Vedtak: Alt er under kontroll vedrørende julebordet. Grethe sender ut ny
informasjon vedrørende julebordet pr. mail.
50/7-18

Bestemmelser/retningslinjer ang. HC-kort.
Det har etter hvert blitt mer restriktiv behandling vedrørende innvilgelse av HCparkeringskort. Grethe har hatt en del kontakt med Rælingen kommune vedr.
HC-kort, og det viser seg dessverre at det er store forskjellsbehandlinger fra
kommune til kommune. Saksbehandlingstiden for behandling av søknaden er
også urimelig lang i enkelte tilfeller.
Vedtak: Vi må være oppmerksomme på mulige forskjellsbehandlinger
vedrørende innvilgelse av HC-parkeringskort.

51/7-18

Eventuelt:
Helene tok opp et spørsmål vedrørende blodgivning og polio. En person hun var
sammen med på Vintersol, ville melde seg som blodgiver på en blodbank på et
sykehus, men fikk avslag med den begrunnelse at hun har gjennomgått polio og
at det kan være fare for smitteoverføring av poliovirus via transfusjon av blod,
grunnet mulighet for post-polio syndrom. Vi tenker dette kan være en sak for
landsforeningen sentralt, men Helene tar først kontakt med vedkommende for å
høre om hun ønsker å forfølge saken og om hun vil være anonym.

Neste
møte

Neste styremøte: Tirsdag 8. januar 2019 kl. 18.30, som vanlig i Leiraveien 7,
2000 Lillestrøm

Møtet avsluttet

Kl. 19.30

Sted og dato:

Fjellhamar 15.11.2018

Signatur:

Grethe Platt

Helene Kjølstad

Leder

Sekretær
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