STYREMØTE LFPS Akershus
Dato - tid:

Sted:

10.02.2021

Kl. 18.30

Dovre bo-og servicesenter
Ole Liansvei 4
1462 Fjellhamar

Møte nr.:

1/21

Innkalt av:

Helene Kjølstad

Deltakere:

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

Vararepresentanter:

Nils Lauten

Meldt forfall:
Forfall:

Kjell Rehoff Larsen

Referent:

Helene Kjølstad

Sak

1/1-21

Til behandling

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

2/1-21

3/1-21

4/1-21

Protokoll fra styremøtet 5/20, avholdt 21.10.2020:
Vedtak: Protokoll 5/20 godkjent uten merknader.
Økonomien:
For 2020 ble det et overskudd på ca. 10.000,-. Det har dessverre vært lite
aktivitet grunnet korona, derfor har vi et overskudd, fremfor et budsjettert
underskudd.
Mottatt kr. 500,- i forbindelse med Inger Johansens bortgang.
Økonomien er stabil.
Vedtak: Økonomien tatt til orientering.
Post inn & ut, orientering/kurs:
Ingen post.
Det finnes noen digitale kurs, men ikke så veldig interessante for oss. Det er
bare å melde seg på hvis noen finner noe de har lyst til delta på.
Vedtak: Posten for perioden tatt til orientering.

5/1-21

Hjemmesiden:
Fungerer bra.
Vedtak: Hjemmesiden fungerer bra.
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6/1-21

Styresamling i Sarpsborg 11. & 12. januar 2021:
Styresamlingen sammen LFPS Ø, ble utsatt pga. korona situasjonen. Vi håper å
kunne gjennomføre styresamlingen så fort situasjonen tillater det.
Vedtak: Grunnet koronasituasjonen måtte styresamlingen utsettes.

7/1-21

8/1-21

Fagdag 21.juni 2021 på Mastemyr:
Vi planlegger denne fortsatt, men avventer nytt AU-møte. Vi tenker å ha
bilsak/bilordning som hovedtema.
Vedtak: Vi håper å kunne gjennomføre fagdag som planlagt 21.juni 2021.
Medlemsmøte:
Foreløpig kan vi ikke ha noe medlemsmøte, vi avventer inntil videre.
Vedtak: For tiden kan vi ikke arrangere noen medlemsmøter.

9/1-21

Årsmøte:
Først et forslag om årsmøte 24.mars, men det utsettes til 28.april. Vi foreslår å
ha det på Dovre bo-og servicesenter, hvor det er god plass og grei parkering.
Lokale er bestilt. Helene sender ut varsel om årsmøte rett før påske, sakspapirer
sendes rett over påske, både på nett og pr. post.
Bjørn er i gang med å skrive årsmelding.
Vedtak: Årsmøtet planlegges til 28.april på Dovre-bo og servicesenter.

10/1-21

Eventuelt:
Vi sendte en blomst i forbindelse med Inger Johansens bortgang i des. 2020 og
bisettelse i jan. 2021.
Vi har mottatt kr. 500,- i gave i forbindelse med dødsfallet. Bjørn sender
takkebrev.
Vi bør ha to representanter fra LFPS A til årsmøte til LFPS den 24.april, og
foreslår Bjørn og Kjell. Møtet blir antagelig digitalt.

Neste
møte

Neste styremøte: Onsdag 17.mars 2021 kl. 18.30, Dovre bo-og
servicesenter, Ole Liansvei 4, 1462 Fjellhamar.

Møtet avsluttet

Kl. 20.30

Sted og dato:

Fjellhamar 16.2.2021

Signatur:

Helene Kjølstad
Leder

Sekretær
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