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STYREMØTE LFPS Akershus               

Dato - tid: 08.01.2019 

Kl. 18.30 

Sted: Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm 

Møte nr.: 1/19 

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 

 

 

Referent: Helene Kjølstad 

    
Sak Til behandling 

 
1/1-19 

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

 
2/1-19 
 

 
Protokoll fra styremøtet 7/18, avholdt 20/11-2018:  
Vedtak: Protokoll 7/18 godkjent uten merknader. 

 
3/1-19 

 
Økonomien:  
Økonomien er stabil. 
Etter at man anmodet folk om å benytte grasrotandelen for LFPS A, har 
grasrotandelen har økt noe. Ved infoskriv, vil man legge denne anmodningen inn 
i den generelle informasjonen. Det er viktig å benytte organisasjonsnummeret, 
988 18 5442 ved etableringen. 
Søke om midler, medlemmene i styret undersøker forskjellige legater o.l. 
Vedtak: Økonomien tatt til orientering.  

 
4/1-19 

 
Post inn & ut, orientering/kurs:  
Kursplanene til NHF Øst, ligger på nett og vi må finne dem der.  
NHF Øst bør sende ut egen mail vedrørende kurs som skal arrangeres. 
Info fra LFPS A bør sendes ut snarest med varsling av årsmøte 16.mars 2019.  
Poliobladet ligger nå på nett, lfps.no, dette bør det orienteres om på 
hjemmesiden og i infoskriv. 
Vedtak: Posten for perioden tatt til orientering.  
 

 
5/1-19 
 
 

 
Hjemmesiden. 
På hjemmesiden bør det opplyses om at poliobladet nå ligger på nett, lfps.no og 
at man bør bruke grasrotandel til LFPS A ved tipping. 
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Forts. 
5/1-19 

Vedtak: På hjemmesiden informeres det om at poliobladet nå bare ligger på 
nett, lfps.no og anmodning om å bruke grasrotandel til LFPS A. 

 
6/1-19 
 
 

 
Hva gjør vi i 2019? 
Oppmøtet på medlemsmøtene er synkende, det er ikke aktuelt å invitere 
foredragsholdere når det kommer så få personer. Vi tenker å fortsette omtrent 
som vi har gjort i det siste. Vi kan ha mange interessante samtaler oss imellom, 
mange kan ha gode forslag. Vi tenker oss to medlemsmøter i året, samt fagdag, 
julebord/julelunsj, og forhåpentligvis en tur til Danmark i samarbeid med Østfold. 
Vi fortsetter med loddsalg og alle oppfordres til å skaffe/kjøpe noen enkle 
gevinster.  
Julebord tenker vi oss kanskje som en julelunsj den 27.11. 
Wenche undersøker forskjellige steder. 
Tema på medlemsmøtet den 22.5 på Lørenskog: Samtale rundt «Tekniske 
hjelpemidler», vaffelmøte, vafler er populært. Helene bestiller lokale. 
Vedtak: Aktiviteten til LFPS A fortsetter som tidligere, to medlemsmøter i 
året uten foredragsholdere, samt årsmøte, fagdag, julebord/julelunsj og 
muligens tur. Helene bestiller lokale på Dovre bolig-og servicesenter. 

 
7/1-19 
 
 

 
Samarbeidet Akershus/Østfold 
Felles styremøte planlegges til Helsfyr hotell 21.-22.mars. Bjørn kontakter 
Helsfyr og håper det er tilgjengelig de dagene, hvis ikke finner han et annet 
tidspunkt. 
Vedtak: Bjørn kontakter Helsfyr hotell for å bestille lokaler der til felles 
styremøte den 21. og 22. mars 2019. 

  
8/1-19 
 
 
 

 
Årsmøte LFPS Akershus 16.mars 2019 kl. 12.00 – Emma Hjort, ved siden av 
Emmas Café, Bærum. (Styret møter kl. 10.30). 
Helene sender ut medlemsinfo med bl.a. varsling av årsmøtet. 
Grethe har skrevet en årsrapport som er godkjent av styret. 
Mandag 25.februar er siste frist for innkomne forslag til årsmøtet. De som ønsker 
papirer i forkant, må si fra. 
Bjørn sjekker at det er ledig på Emma Hjort 16.mars og bestiller mat til 20 
personer. 
På styremøtet 26.2.19, går man gjennom alle papirer og skriver under disse. 
Vedtak: Helene sender ut medlemsinfo snarest, med generell informasjon 
og varsling av årsmøte. Bjørn bestiller plass på Emma Hjort og best. mat. 

 
9/1-19 

Eventuelt 
Ingen saker på eventuelt. 

 
Neste 
møte 

 
Neste styremøte: Tirsdag 26.2.2019 kl. 18.30, som vanlig i Leiraveien 7,  
2000 Lillestrøm 
 

 
 

Møtet avsluttet  

 

Kl. 20.30 

Sted og dato: 

 

Signatur: 

 

Fjellhamar 12/1-2019 

 

Grethe Platt 

Leder 

  

 

Helene Kjølstad 
Sekretær 

 


