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STYREMØTE LFPS Akershus               

Dato - tid: 21.10.2020 

Kl. 18.30 

Sted: Dovre bo-og servicesenter 

Ole Liansvei 4 

1462 Fjellhamar 

Møte nr.: 5/20 

Innkalt av: 

 

Deltakere: 

 

 

Vararepresentanter: 

 

Meldt forfall:  

Forfall: 

Helene Kjølstad 

Wenche Gabrielsen, Kjell Rehoff Larsen, Arne Furulund,  

Bjørn Danielsen, Helene Kjølstad.  

 

Nils Lauten 

 

Wenche Gabrielsen 

Referent: Helene Kjølstad 

    
Sak Til behandling 

 
38/5-20 

Bemerkninger til innkalling/dagsorden:  
Ingen bemerkninger. 
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

 
39/5-20 
 

Protokoll fra styremøtet 4/20, avholdt 26.08.2020:  
 
Vedtak: Protokoll 4/20 godkjent uten merknader. 

 
40/5-20 

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

 
41/5-20 

Post inn & ut, orientering/kurs:  
Lite aktivitet. 
 
Vedtak: Posten for perioden tatt til orientering.  

 
42/5-20 
 
 

Hjemmesiden: 
Det er lite aktivitet for tiden, så det er lite å legge ut, bortsette fra protokoller fra 
styremøter og årsmøte. Kjell følger med og legger ut når det er noe å informere 
om. 
Vedtak: Hjemmesiden fungerer bra, men lite aktivitet for tiden. 

 
43/5-20 
 
 

Brønnøysund, hva skal sendes dit. Hva annet skal sendes ut vedr. lederskifte og 
ny styresammensetning. 
Bjørn sender styresammensetning med navn og fødselsnummer og 
årsmøteprotokoll til Brønnøysund. 
Helene har sendt underskrevet årsmøteprotokoll og styresammensetningen til 
NHF (det var dette som manglet fra tidligere innsendinger). Adressen til Bjørn 
som leder, er også sendt NHF. 
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Helene sender beskjed til LFPS sentralt om ny styresammensetning etter 
årsmøtet. 
Bjørn ordner med bank når Brønnøysund er klart. 
 
Vedtak: Bjørn sender inn nødvendige papirer til Brønnøysund og ordner 
med bankforbindelse. Helene har sendt inn de siste nødvendige papirene 
til NHF, samt adressen vår, som nå er til Bjørn. Helene sender info om 
styresammensetning til LFPS sentralt, samt til bladet. 
 

 
44/5-20 
 

Julebord. Sende ut invitasjon: 
Julebord 27.nov. kl. 14.00 på Triaden. Snakke litt rundt dette med 
koronasituasjonen, ensomhet, snakke litt ved bordene. 
Ber medlemmer si fra hvis man trenger hjelp transporthjelp for å komme. 
Rommet vi skal ha er litt større enn tidligere og antallet vi blir på julebordet skal 
holde bra innenfor myndighetenes krav. 
Kringle/kaffe i starten, vanlig prating, senere tar noen fatt i «Ensomheten» i 
forhold til Korona situasjonen i år.  
Middag kl.16.00-juletallerken, to enheter drikke, maks. 30 deltagere. 
 
Vedtak: Helene kontakter Wenche for siste info fra Triaden, Hun sender ut 
invitasjon pr. brev (siste gang) og pr. e-post. NB! Se mer under eventuelt! 

 
45/5-20 
 

 
Info fra siste AU-møte med Østfold: 
Styresamling i Sarpsborg 11.-12. januar 2021. 
Hva kan vi forvente fra Viken, hvordan søke om midler? Kanskje Sverre 
Bergenholdt kan komme? 
Fagdag: Politikere, hva kan vi forvente i fremtiden. 
 
Vedtak: Vi håper å kunne gjennomføre en styresamling med 
Østfold/Akershus i Sarpsborg den11.-12. januar 2021. 
 

  
46/5-20 
 
 
 

Eventuelt: 
NB! Det har tilkommet en forandring etter at styremøtet ble holdt. Reglene 
vedrørende «Korona-smitte» har blitt strengere. Dette betyr at vi i styret pr. 
tlf./SMS har besluttet at vi dessverre må avlyse julebordet. Helene sender 
ut info. 
 

 
Neste 
møte 

 
Neste styremøte: Onsdag 6. januar 2021 kl. 18.30, denne gangen i 
Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm. 
 

 
 

Møtet avsluttet  

 

Kl. 20.30 

Sted og dato: 

 

 

Signatur: 

 

Fjellhamar 29.10.2020 

 

 

 

Leder 

  

 

 

Helene Kjølstad 
Sekretær 

 
 


