Til medlemmer av styret i HLF BERGEN
Referat fra styremøte
Sted: Teams (pga korona restriksjoner)
Tid: Tirsdag 05. januar kl. 16:30
Navn
Ellinor Hjørnevik
Elin-Kristin Bache
Kirsten Tunheim
Unn Myklebost
Geir Amundsen
Else Jerdal
Inger Loneland

Rolle
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Vara

Tilstede
X
X
X
X
X
X

Skrivetolker

Ikke tilstede

X
X

Neste styremøte 26. januar, uavklart sted.
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Saker
Sak

Informasjon

Oppfølging / vedtak

Sak 1/21
Gjennomføring
årsmøtet

Det er mulig å benytte videoutstyr i FI senteret til
årsmøte, samt at vi kan benytte opplegg tilbudt fra
HLF sentralt.

Vi bruker HLF opplegget, det er teknisk mindre sårbart
siden det varer over flere dager, samt at det er anbefalt
Styret
av HLF som vi står ansvarlige til om vi får problemer
med gjennomføring.

Under
arbeid

Sak 2/21
Handlingsplan
2021

Det må settes opp en handlingsplan for 2021, selv
om det er høyst usikkert når vi kan begynne mer
normal drift.

Handlingsplan blir mye det samme som i fjor, det var
ikke mye på handlingsplanen i fjor som lot seg
gjennomføre før korona satte en stopper for aktivitet.

Styret

Under
arbeid

Sak 3/21
Årsmelding og
innkalling til
årsmøtet

Vi må ha innkalling og årsmelding klar før 8
februar.

Unn lager utkast til neste styremøte.

Unn

Under
arbeid

Styret

Under
arbeid

Beholder regnskap som det er uten fond for 2020, vi har
ingen konkrete planer som egner seg, og mye er fortsatt
usikkert mht drift i 2021.
Styret
Dette er aktuelt å ta opp igjen, for eksempel til å få til et
større arrangement ved jubileum.

Under
arbeid

Det arrangeres husmøte på FI senteret 28 januar, der
Sak 4/21 Husmøte blant annet nytt videokonferanseutstyr blir
Unn og Ellinor stiller og avgjør etterpå om vi ønsker å
FI senteret
presentert. Bruk av nytt videokonferanseutstyr ser ut leie videokonferanseutstyr.
til å skulle betales separat.

Sak 5/21 Fond

Overført fra sak 84/20
Kirsten informerer at styret må ha konkret plan for
penger som settes av i fond.

Sak 6/21 Funkis

Funkis er nå operativt og klart til bruk, administrator
Geir har ansvar for Funkis og tar dette videre.
må meldes inn.
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Ansvar

Styret

Status

Under
arbeid

Sak

Informasjon

Oppfølging / vedtak

Ansvar

Status

Sak 7/21 Kontoret

Våre medleietakere ønsker at kontoret ryddes
snarest.

Styret sørger for rydding, men avventer til de strenge
koronatiltakene er lettet litt.

Styret

Under
arbeid
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