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STYREMØTE LFPS Akershus               

Dato - tid: 21.09-2022 

Kl. 18.30 

Sted: Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm 

Møte nr.: 6/22 

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 

 
46/6-22 

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

 
47/6-22 
 

Protokoll fra styremøtet 5/22, avholdt 17.8.2022:  
Vedtak: Protokoll 5/22 godkjent uten merknader. 

 
48/6-22 

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

 
49/6-22 

Post inn & ut, orientering/kurs:  
Det har kommet forespørsel fra Hanne Grimstvedt om kandidat til brukerutvalget 
på Ahus. Dessverre så har vi ikke noe forslag til kandidat. 
Det har også kommet invitasjon til dialogmøte med NHF Ø for lagene i Akershus 
den 27.september. Dessverre kom invitasjonen såpass sent at 
styremedlemmene hos LFPS A er opptatt på andre områder den datoen, så vi 
kan dessverre ikke stille med noen på dialogmøtet. Helene gir beskjed til Ann-
Karin. 
Vedtak: Vi har ingen kandidat til brukerutvalget på Ahus og kan dessverre 
heller ikke møte på dialogmøte den 27. sept. Helene gir beskjed til Ann-
Karin. 

 
50/6-22 
 
 

Hjemmesiden: 
Hjemmesiden fungerer bra, slik som den pleier. Kjell legger ut protokoller som er 
godkjent og andre ting av interesse. 
Vedtak: Hjemmesiden fungerer greit. 

 
51/6-22 
 
 

Referat fra tur til Storefjell 15. – 18.september: 
Turen gikk veldig bra og deltagerne virket fornøyde. Etter frokost første dag, hadde vi 
felles møte med alle deltagerne. Snakket om bil, økonomi, trening og viktigheten av 
sosialt samvær. Senere gikk vi på felles tur ute både fredag og lørdag. Været var bra. 



 2 

51/6-22 
forts. 
 

Middag og lunsj var buffet. Lørdag formiddag inviterte bussjåfør Tore på et par timers tur 
med buss på panoramaveien på Golsfjellet og tilbake via Fagernes og Sanderstølen. 
Flott tur i fint vær.  
Vedtak: Turen til Storefjell gikk bra og alle virket fornøyde. 

52/6-22 
 

Polioens dag 24.10.22: 
Arne har skrevet et innlegg om polio til Rotary, som skal sendes til lokalaviser i 
enkelte områder, Romerike er ikke med der. Vi bør kontakte journalist/er på 
Romerike, mht. å få et innlegg i avisene i det distriktet, men avventer å 
bestemme noe før vi har hatt AU-møte i begynnelsen av oktober. 
Vedtak: Vi avventer med å avgjøre hva vi gjør med polioens dag til vi har 
hatt AU-møte i begynnelsen av oktober. 

53/6-22 Julemøte-2022: 
Vi har i utgangspunktet foreslått julemøte på Triaden i Lørenskog om 
formiddagen den 14.12.22. 
Det kan ikke holdes på Triaden før jul og vi undersøker andre alternativer.  
Bjørn undersøker med Vettre hotell. 
Wenche undersøker med Mortens kro og Olavsgård hotell. 
Viktig med god tilgjengelighet og gode parkeringsmuligheter. 
Evt. tenker vi å utsette julemøtet til januar 2023 på Triaden. 
Vedtak: Julemøtet den 14.12. er noe usikkert. Bjørn undersøker med Vettre 
hotell og Wenche med Mortens kro og Olavsgård hotell. 

54/6-22 Medlemsmøte 26.10.22 på Dovre:  
Lokale er bestilt. Ikke fast program, men vi bestiller Pizza. Helene sender ut 
medlemsinfo med beskjed om medlemsmøtet, samt kopi av et brev som er sendt 
til diverse instanser i forbindelse med «hjelpemidler, egenandeler og kostnader». 
Vi håper å få svar på brevet relativt raskt og vil i så fall informere om det på 
medlemsmøtet.  I medlemsinfoen vil det også bli en kort info om turen til 
Storefjell. Medlemsinfoen sendes de som har e-post. Beskjed om medlemsmøtet 
blir sendt til en SMS-gruppe som ikke har e-post.  
Helene tar med kaffe, Arne tar med te og Kjell ordner brus. 
Vedtak: Medlemsmøte 26.10.22 kl. 18.30 på Dovre i Lørenskog. Helene 
sender ut info til medlemmene. Helene ordner kaffe, Arne ordner te og Kjell 
ordner brus. 

  
55/6-22 
 
 
 

 
Eventuelt: 
Hjemmesiden til LFPS er oppe og går. Innlegg på siden sendes via Marit, leder i 
LFPS, e-post: eldegardm@gmail.com 

 
Neste 
møte 

 
Neste styremøte: 26.10.2022 kl. 17.00, Dovre bo-og servicesenter, Ole 
Liansvei 4, 1462 Fjellhamar. 

 
 

Møtet avsluttet  

 

Kl. 21.00 

Sted og dato: 

 

 

Signatur: 

 

Fjellhamar 22.9.2022 

 

 

 

Leder 

  

 

 

Helene Kjølstad 
Sekretær 

 
 


