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STYREMØTE LFPS Akershus

Dato - tid: 14.12.2022
Kl. 1830

Sted: Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm

Møte nr.: 8/22
Innkalt av:

Deltakere:

Vararepresentanter:

Meldt forfall:
Forfall:

Helene Kjølstad

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

Nils Lauten

Wenche Gabrielsen
Nils Lauten

Referent: Helene Kjølstad

Sak Til behandling

64/8-22
Bemerkninger til innkalling/dagsorden:
Ingen bemerkninger.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

65/8-22
Protokoll fra styremøte 7/22, avholdt 26.10.2022:
Vedtak: Protokoll 7/22 godkjent uten merknader.

66/8-22
Økonomien:
Økonomien er stabil.
Vedtak: Økonomien tatt til orientering.

67/8-22
Post inn & ut, orientering/kurs:
Landsmøte LFPS-sentralt er forandret fra 16.&17.4 til 17.&18.4, det skal være på
Scandic hotell Værnes. Bjørn og Arne reiser fra oss.
NHF Ø skal ha kurs om NHFs fremtid 6. & 7.1.23 i Sarpsborg. Vi føler at vi ikke
har så mye å delta med og det var vanskelig for noen i styret å finne tid til å
kunne delta.
Vedtak: Bjørn og Arne er representanter fra oss på landsmøtet til LFPS.
Helene deltar som vararepresentant i sentralstyret. Ingen fra styret i
LFPS A kan delta på kurset til NHF Ø, vedrørende fremtiden til NHF.

68/8-22
Hjemmesiden:
Hjemmesiden ligger dessverre for tiden nede, grunnet noen tekniske problemer.
Det jobbes med å få den opp å gå så raskt som mulig.
Vedtak: Kjell jobber sammen med Willy fra LFPS Ø for å få hjemmesiden
«på fote igjen»

69/8-22
Medlemsmøte/utsatt julebord: Når og hvor?
Lunsjmøte foreslås i Asker, Bjørn undersøker med Vettre hotell i slutten av
januar, uke 4,onsdag, fredag, lørdag, søndag.
Ny informasjon etter møtet: På Vettre hotell slutter lunsjen kl. 14.00, så det
stedet er ikke aktuelt. Bjørn og jeg diskuterte også tiden for møtet i slutten av
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69/8-22
Forts.

januar, det er mørkt, kanskje kaldt og mye snø, og vi besluttet å utsette møtet til
midten/slutten av mars. (Kanskje kan årsmøtet og lunsjen slås sammen hvis vi
finner et bra sted)? Behandlingsreiser i februar/mars, gjør også sitt til at
utsettelsen blir så pass langvarig.
Vedtak: Utsatt julelunsj utsettes nok en gang, denne gangen til
midten/slutten av mars.

70/8-22
Årsmøte LFPS A: Når og hvor?
Vi planlegger årsmøte på Dovre i Lørenskog 29.mars kl. 18.30. Stedet er godt
egnet for årsmøtet, både mht. tilgjengelighet og parkering. Vi vil avslutte
årsmøtet med medlemsmøte og pizza. Helene sender ut medlemsinfo bl.a. med
ønske om God Jul og annen informasjon, bl.a. vedr. lunsjmøte/forsinket julemøte
i januar og om årsmøte i mars. Forslag til årsmøtet må være styret (Bjørn eller
Helene) i hende innen 6.mars og årsmøtepapirer sendes ut innen 13.mars.
Årsmøtepapirer sendes til medlemmer
med e-post. Informasjon til medlemmer uten e-post, sendes på SMS, de må evt.
be om å få årsmøtepapirene tilsendt.
Vedtak: Årsmøtet planlegges på Dovre bo-og servicesenter i Lørenskog
29.mars kl. 18.30, avsluttes med medlemsmøte og pizza. Helene sender ut
medlemsinfo før jul.

71/8-22
Planlegge datoer og steder for årsmøte, styremøter, medlemsmøter og evt.
andre aktiviteter:
Forsinket julemøte/lunsjmøte: uke 4, (onsdag, fredag, lørdag el. søndag – dette
blir utsatt. Kanskje kan vi finne et koselig sted for både årsmøte og lunsj?

Styremøter planlegges til: 30.jan., 8.mars, 29.mars (før årsmøtet), 12.april,

Årsmøte: 29.mars

Vedtak: Ovennevnte datoer er foreløpig fastsatt for styrets aktiviteter for
våren 2023. Merk av datoene!

72/8-22
Eventuelt:
Helene sender ut hilsen og ønske om God Jul og info om medlemsmøte +
årsmøte. Gi beskjed om at hjemmesiden ligger nede.
Ta opp på neste AU-møte hos Aud 23.1.23: Fagdag og styresamling.

Neste
møte

Neste styremøte: 30.1.2023 kl. 18.30, Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm.

Møtet avsluttet Kl. 20.15

Sted og dato:

Signatur:

Fjellhamar 22/12-2022

Bjørn Danielsen
Leder

Helene Kjølstad
Sekretær


