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STYREMØTE LFPS Akershus               

Dato - tid: 14.03.2022 

Kl. 18.30 

Sted: Leiraveien7, 2000 Lillestrøm 

Møte nr.: 2/22 

Innkalt av: 

 

Deltakere: 

 

 

Vararepresentanter: 

Meldt forfall:  

Forfall: 

Helene Kjølstad 

 

Wenche Gabrielsen, Kjell Rehoff Larsen, Arne Furulund,  

Bjørn Danielsen, Helene Kjølstad.  

 

Nils Lauten 

 

Nils Lauten 

Referent: Helene Kjølstad 

    
Sak Til behandling 

 
12/2-22 

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

 
13/2-22 
 

 
Protokoll fra styremøtet 1/22, avholdt 26.01.2022:  
Vedtak: Protokoll 1/22 godkjent uten merknader. 

 
14/2-22 

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

 
15/2-22 

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

 
16/2-22 
 
 

 
Hjemmesiden: 
Lite aktivitet, men går greit. 
Vedtak: Hjemmesiden fungerer bra.  

 
17/2-2 
 
 
 

 
Årsmøte 6.april 2022: 
Årsmøtet går som planlagt på Dovre bo-og servicesenter i Lørenskog den  
6.april kl. 18.30. Vi gjennomgikk årsmeldingen. Helene sender ut invitasjon til 
årsmøtet, hun renskriver årsmeldingen og sender den samtidig ut sammen med 
regnskapet til de som har e-post. Invitasjon til årsmøtet sendes ut til de uten e-
post, og hvor de kan be om årsmøtepapirer, som da vil bli sendt dem. Eventuelle 
forslag til årsmøtet må være oss i hende innen 25.mars. Når årsmøtet er ferdig, 
bestiller vi pizza. Alle tar med seg en kanne kaffe, Arne tar med te, vann og 
suketter, Kjell ordner med brus, kopper, papptallerkner og servietter. 
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Vedtak: Årsmøtet avholdes på Dovre i Lørenskog 6.4.22 kl. 18.30. Helene 
sender ut invitasjon og årsmøtepapirer. Kaffe, te, brus etc. blir tatt vare på 
av forskjellige styremedlemmer. Pizza bestilles før møtet starter. 

 
18/2-22 

 
Fagdag: 
Fagdagen utsettes til neste vår grunnet bl.a. pandemien og planlagt tur til 
roseslottet i mai og tur til Storefjell på høsten. 
Vedtak: Fagdagen utsettes til våren 2023. 

 
19/2-22 

 
Styresamling: 
Vi planlegger styresamling med LFPS Ø i løpet av en dag, da vi mener vi kan 
rekke over programmet på den tiden. Dette betyr at utgiftene blir betydelig 
lavere. Tidspunkt og sted blir bestemt etter neste AU-møte, som er den 4.4.22. 
Vedtak: Styresamling med LFPS Ø, arrangeres i løpet av en dag. Tidspunkt 
og sted bestemmes etter neste AU-møte den 4.4.22. 

 
20/2-22 

 
Turer vår og høst 22: 
Vi planlegger tur til «Roseslottet» i begynnelsen av juni, dette tar vi opp på neste 
AU-møte den 4.4.22. Vi må avtale bestemt tid for guiding og for lunsj må vi finne 
et bra sted, Frognerseteren er ikke egnet. Tur til Storefjell evt. første 
halvdel/midten av september, blir også nærmere bestemt etter AU-møtet. 
Vedtak: Tur til «Roseslottet» og Storefjell blir avtalt nærmere etter neste 
AU-møte den 4.4.22. 

 
21/2-22 
 

 
Polioens dag 24.10. 2022: 
Vi foreslår å ta kontakt med lokalavisene i områdene Follo, Romerike og 
Asker/Bærum. Viktig å informere om at polio fremdeles eksisterer, viktig med info 
om vaksinering, rehabilitering o.a. med en positiv vinkling. Planlegger dette på 
første styremøte til høsten. 
Vedtak: Kontakte lokalavisene i våre nærområder for informasjon om polio. 
Dette planlegger vi nærmere på første styremøte til høsten. 

  
22/2-22 
 
 
 

 
Eventuelt: 
Ingen saker på eventuelt. 

 
Neste 
møte 

 
Neste styremøte/årsmøte 6.4.22.2022 kl. 17.30, Dovre bo-og servicesenter,  
Ole Liansvei 4, 1462 Fjellhamar. 

 
 

Møtet avsluttet  

 

Kl. 20.15 

Sted og dato: 

 

 

Signatur: 

 

Fjellhamar 16.3.2022 

 

 

 

Leder 

  

 

 

Helene Kjølstad 
Sekretær 

 
 


