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STYREMØTE LFPS Akershus

Dato - tid: 25.01.2023
Kl. 18.30

Sted: Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm

Møte nr.: 1/23
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

1/1-23 Bemerkninger til innkalling/dagsorden:
Ingen bemerkninger.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

2/1-23 Protokoll fra styremøtet 8/22, avholdt 14/12.2022:

Vedtak: Protokoll 8/22 godkjent uten merknader.

3/1-23 Økonomien:
Økonomien er stabil.

Vedtak: Økonomien tatt til orientering.

4/1-23 Post inn & ut, orientering/kurs: Diverse kurs er sendt ut via Regionnytt, men ikke
så mange aktuelle kurs for oss.
Bjørn og Wenche kan delta på årsmøtet til NHF Ø på Mastemyr den 15.4.23.
Helene sender påmelding til NHF Ø.
Vi har ingen forslag til kandidater til NHF´s hederspris.

Vedtak: Posten for perioden tatt til orientering. Helene melder på Wenche
og Bjørn til årsmøte NHF Ø.

5/1-23 Hjemmesiden:
Hjemmesiden er nå oppegående og fungerer som normalt.

Vedtak: Hjemmesiden fungerer som normalt.
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6/1-23 Årsmøte LFPS A, 29.3-23 på Dovre i Lørenskog: Bjørn skriver årsmelding og
sender den til oss for gjennomlesing, vi må melde tilbake hvis vi har
kommentarer. Arne kontakter revisor. Vi går gjennom alle papirene og skriver
under på neste styremøte den 8.3.23. Helene skanner og sender ut påminnelse
om årsmøtet og årsmøtepapirer innen 13.mars til de som har e-post. Hun sender
SMS til de som ikke har e-post og de må selv be om å få tilsendt årsmøtepapirer.
Bjørn ønsker velkommen, Arne er ordstyrer og Helene er referent. Når årsmøtet
er ferdig, fortsetter vi med et medlemsmøte med pizza.

Vedtak: Årsmøtet er planlagt til Dovre 29.mars 2023 kl. 18.30.
Styremøte 1 ½ time i forkant. Bjørn skriver årsmeldingen, Helene sender ut
påminnelse og årsmøtepapirer innen 13.mars. Medlemsmøte med pizza
etter årsmøtet.

7/1-23 Styresamling LFPS A og Ø: Vi planlegger en styresamling med LFPS Ø på
Brennemoen mandag og tirsdag 22.og 23.5 eller 5. og 6.juni, LFPS Ø kan
bestemme. Vi tenker på tema og planlegger mer for denne styresamlingen på
neste styremøte, f.eks. fagdag/turer.

Vedtak: Vi planlegger styresamling med LFPS Ø i slutten av mai eller
begynnelsen av juni, vi blir enige med LFPS Ø om tidspunktet.

8/1-23 AU planlegger prosjekt bil: Det er store og forskjellige problemer med biler fra
NAV, bl.a. tar det uhorvelig lang tid å få alt klarlagt. Vi har snakket om dette i AU
og har foreslått å starte «prosjekt bil». Arne og Bjørn har sagt seg villige til å
delta, samt at Anders Nupen Hansen, fra brukerutvalget for bil, har sagt seg villig
til å være med. Vi trenger et eller helst to medlemmer fra LFPS Ø. Dette blir
bestemt etter deres årsmøte i slutten av februar.

Vedtak: Vi ønsker å starte «prosjekt bil» i samarbeid med LFPS Ø.
Deltagere: Bjørn og Arne fra LFPS A, Anders Nupen Hansen fra
brukerutvalget for bil, samt en eller helst to deltagere fra LFPS Ø.

9/1-23 Eventuelt: Vi har styremøtene på hjelpemiddeltjenesten i Lillestrøm, men har blitt
bedt om vi kan spørre på Velferden om vi kan være der, det er gratis. Kjell skal
undersøke nærmere om dette.
Vi diskuterte å få i stand et sommermedlemsmøte, Bjørn skal undersøke noen
steder, f.eks. Leangbukta eller Hvalstrand.

Neste
møte

Neste styremøte: 8.3.2023 kl. 18.30, Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm evt. får vi
beskjed om nytt sted fra Kjell.

Møtet avsluttet Kl. 21.00

Sted og dato:

Signatur:

Fjellhamar 26.01.2023

Bjørn Danielsen
Leder

Helene Kjølstad
Sekretær


