STYREMØTE LFPS Akershus
Dato - tid:

Sted:

26.08.2020

Kl. 18.30
Møte nr.:

Dovre bolig-og servicesenter,
Ole Liansvei 4, 1462 Fjellhamar

4/20

Innkalt av:
Deltakere:

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

Vararepresentanter:

Nils Lauten, Wenche Wigestrand

Meldt forfall:
Forfall:

Wenche Wigestrand

Referent:

Helene Kjølstad

Sak

30/4-20

Til behandling

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

31/4-20

Protokoll fra styremøtet 3/20, avholdt 17/6-2020:
Vedtak: Protokoll 3/20 godkjent uten merknader.

32/4-20

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

33/4-20

Post inn & ut, orientering/kurs:
Lederkonferansen og Årsmøtet i NHF Øst 4. og 5.september 2020 på Scandic
Hotell Asker er AVLYST.
Vedtak: Posten for perioden tatt til orientering.

34/4-20

Hjemmesiden
Det er liten aktivitet for tiden, så det er lite å legge ut på hjemmesiden. Kjell
følger med og legger ut når det er noe å informere om.
Vedtak: Hjemmesiden fungerer bra, men lite aktivitet for tiden.

35/4-20

Årsmøte 9/9-20 på Dovre bolig-og servicesenter i Lørenskog
Alt er klart for årsmøtet som omsider holdes den 9.9.20, på Dovre bolig-og
servicesenter i Lørenskog.
Vi gikk gjennom alle papirene og skal bare justere noe. Arne ordner det og har
ellers papirene klare, bl.a. for å vise på overhead.
Helene kjøper 2 mindre sprayflasker med antibac.
Helene sjekker pizza forretning og hvem som kan levere. Vi bestiller pizza når vi
ser antall fremmøtte og spiser etter årsmøtet.
Kjell skaffer brus og kaffe, samt krus, asjetter og servietter.
Styret møter kl. 17.30.
Vedtak: Alt er klart for årsmøtet den 9.9.20 på Dovre senter i Lørenskog.

36/4-20

Høstens aktiviteter?
Vi lar årsmøtet også være høstens medlemsmøte. Får i gang litt samtale mens vi
spiser pizza etter at årsmøtet er ferdig.
Vi ønsker å arrangere julebord 27.11.20. kl.14.00 på Triaden. Wenche bestiller
lokale og ber dem sørge for at lokalet er stort nok med tanke på å sitte med god
avstand, beregner ca. 20 personer.
Vedtak: Vi samkjører medlemsmøte med årsmøtet, og ønsker å arrangere
julebord. Wenche G. bestiller lokale på Triaden til den 27.11.20 kl. 14.00.

37/4-20

Eventuelt:
Saker meldes inn ved møtestart.
Ingen saker på eventuelt.

Neste
møte

Neste styremøte: Onsdag 21.10.2020, møtested er ikke bestemt. Helene skal
undersøke litt mer angående møtested.

Møtet avsluttet

Kl. 20.15

Sted og dato:

Fjellhamar 27.08.2020

Signatur:

Helene Kjølstad
Leder

Sekretær

