STYREMØTE LFPS Akershus
Dato - tid:

Sted:

26.01.2022

Kl. 18.30

Dovre Bo-og servicesenter
Ole Liansvei 4, 1462 Fjellhamar

Møte nr.:

1/22

Innkalt av:

Helene Kjølstad

Deltakere:

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

Vararepresentanter:

Nils Lauten

Meldt forfall:
Forfall:

Wenche Gabrielsen, Nils Lauten

Referent:

Helene Kjølstad

Sak

Til behandling

1/1-22

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

2/1-22

Protokoll fra styremøtet 5/21, avholdt 08.12.2021:
Vedtak: Protokoll 5/21 godkjent uten merknader.

3/1-22

Økonomien:
Økonomien er stort sett stabil, men gjennom året har vi hatt et lite underskudd.
Vi vurderer å ha styresamling over en dag, uten å innleie foredragsholdere, da
får vi et rimeligere møte.
Vedtak: Økonomien tatt til orientering.

4/1-22

Post inn & ut, orientering/kurs:
Lite aktivitet, lite som er aktuelt for oss.
Vedtak: Posten for perioden tatt til orientering.

5/1-22

Hjemmesiden:
Den fungerer greit nå.
Vedtak: Hjemmesiden fungerer bra.

6/1-22

Årsmøte 2022:
Vi planlegger årsmøtet 6.april på Dovre bo-og servicesenter i Lørenskog
kl. 18.00, m. pizza, men med forbehold i forhold til Korona-situasjonen. Lokalet
er stort og det er greit å komme inn der, samt at det er godt med
parkeringsplasser.
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6/1-22
forts.

7/1-22

8/1-22

Valgkomiteen må ha beskjed. De som er på valg er: Bjørn som leder for ett år,
Helene som nestleder/sekretær og Arne som økonom, begge for to år, samt Nils
som vara for ett år. Helene gir beskjed til valgkomiteen. Vi skal ha et styremøte
den 10.mars, hvor siste planlegging for årsmøtet legges og innkalling da kan
sendes ut minimum tre uker i forkant. Bjørn skriver en årsmelding.
Vedtak: Årsmøtet planlegges til den 6. april på Dovre bo-og servicesenter i
Lørenskog. Helene gir beskjed til valgkomiteen.
Fagdag 2022:
Fagmøtet 23.april er utsatt.
Vi foreslår nytt møte den 21.mai på Mastemyr, dette planlegges i samarbeid med
AU (samarbeidsutvalget mellom Akershus og Østfold) den 3. mars. Medlemmer
til AU fra Akershus er: Bjørn, Arne og Helene.
Vedtak: Vi foreslår fagmøtet utsatt til 21.mai, men det avtales i samarbeid
med AU.
Ny dato for styresamling. Hvor og når?:
Ny dato og sted for styresamling bestemmes i samarbeid med AU. Vi foreslår å
ha møtet konsentrert over bare en dag, det vil redusere utgiftene. Men vi
understreker at styresamling er viktig.
Vedtak: Vi foreslår styresamling over en dag. Dette, samt tid og sted må
avgjøres i AU.

9/1-22

Turer vår og høst 2022:
Vi foreslår uke 23 for tur til Roseslottet.
Vi foreslår uke 36 el. 37 til Storefjell. Begge turer planlegges i samarbeid med
AU.
Vedtak: Forslag til tidspunkter for turer, avgjøres i AU.

10/1-22

Forslag til styremøter våren 2022:
Styremøter: 10.mars, 27.april og 8.juni. Stedene avgjøres etter hvert, kanskje
kan vi bruke lokalet i Lillestrøm snart.
Vedtak: Styremøter planlagt til 10.3, 27.4 og 8.6, møtested avgjøres senere.

11/1-22

Eventuelt:
X-tra midler kan nå søkes hele året. Vi forslår å sende felles søknad vedrørende
Fagmøtet fra LFPS A og LFPS Ø.

Neste
møte

Neste styremøte: 10.3.2022 kl. 18.30, på Dovre Bolig-og servicesenter,
Ole Liansvei 4, 1462 Fjellhamar

Møtet avsluttet

Kl. 20.30

Sted og dato:

Fjellhamar 27.1.2022

Signatur:

Helene Kjølstad
Leder

Sekretær
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