Til medlemmer av styret i HLF BERGEN
Referat fra styremøte
Sted: Teams (pga korona restriksjoner)
Tid: Tirsdag 23. mars 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
X

Skrivetolker

Ikke tilstede

X

Neste styremøte 27. april, uavklart sted.
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Saker
Sak

Informasjon

Referat fra forrige styremøte ble sendt ut til styret 18
24/21 Referat siden
mars. OBS, endret på et par saksnr siden vi flyttet
sist
HØT til styremøte 23 mars.

Oppfølging / vedtak

Ansvar

Status

Referatet ble godkjent

Unn

Ferdig

Tas til orientering
Hjelpemiddelmessen ble gjennomført med vanlige
årsmøtesaker. De trenger flere som leier standplass
for bedre økonomi.
Arrangement planlagt 2021 utsettes til 2022.

Styret

Ferdig

25/21 Møter siden
sist

Styret har deltatt på følgende møter siden sist:
- Geir og Kirsten deltatt på årsmøte
hjelpemiddelmessen 22 mars
- Ellinor var på KRPF møte 25 februar
- Ellinor var KRPF sin representant på tverrfaglig
arbeidsgruppe boligprosjekter tilknyttet BEHF 22
mars

26/21 Hvert øre
teller kampanjen

Hvert øre teller kampanjen er flyttet til høsten. Vi bør
velge en styrerepresentant til å ha ansvar for
Elin-Kristn tar på seg å koordinere HØT kampanjen. Elinkampanjen sånn at vi får booket det som trengs i riktig Elin-Kristin begynner så smått planlegging.
Kristin
tid og har kontroll på fremdrift.

Overført fra sak 21/20
27/21
Fysisk møte ble avlyst, påmelding for styret sendt
Fylkesårsmøtet HLF
fylkeslaget. Noen som har hørt noe mer?

Det er ikke kommet mer informasjon. Årsmøtet blir
Styret
uke 15, og er dermed litt frem i tid.

FFO Bergen arrangerer digitalt årsmøte tirsdag 20
april kl 18:00.
28/21 Årsmøte FFO
Unn og Ellinor stiller på årsmøtet. Else har også
Vi har rett til å stille med 2 personer, og har 1 stemme.
Bergen
anledning hvis det trengs. Unn sender påmelding.
Hvem i styret ønsker å stille her? Sakspapirer sendes
ut 6. april.
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29/21 Kurstilskudd
fra HLF sentralt

Nytt system for kurstilbud tas i bruk 1. april. Man må
ha et aktivt tillitsverv for tilgang (det står ikke
hvilket). Det kuttes i tilskudd for 2021 pga pandemi. Unn og Geir følger opp nytt system.
Vi har jo også hatt mye mindre utgifter av samme
grunn så det er ok.

Styret

Under
arbeid

30/21
Markedsføring

Elin og Geir lager et forslag til hva vi skal bestille.
Geir har sendt tilbud på markedsføringsobjekter, blant
Styret ønsker at vi bestiller inn jakkene til
annet rollup. Hva trenger vi?
uniformering på HØT.

Styret

Under
arbeid

31/21 Digitalt
arrangement
medlemmer

Overført fra sak 23/21:
Ellinor har sjekke muligheter med Litteraturhuset. Vi
må prøve å få tilgang til video utstyret på FI senteret.
Noen som har kommet på gode ideer til innhold?

Styret

Under
arbeid

Geir

Ferdig

Styret

Under
arbeid

Ellinor har meldt tilbake til Liv. Løsningen er ikke
optimal men bedre enn ingenting. Man kan melde til Styret
110 på sms, bekreftet fra brannvesenet.

Ferdig

Geir er ikke tilgjengelig før 27 april, vi prøver teste
ut systemet når Geir er tilbake. Evt lage et
prøvearrangement som testes for styret.

Geir har fått svar fra NAV på klage om tilgjengelighet
32/21 Klage
ved uthenting av hjelpemidler på
Tas orientering
tilgjengelighet NAV hjelpemiddelsentralen. NAV har bedret
tilgjengelighet.

33/21 Regnskap

Kirsten har sendt ut regnskap. Det ligger forslag om å
lagre regnskap i en skyløsning for å bedre sikkerhet
og tilgjengelighet. Dette bør vi løfte til HLF sentralt,
og er en del av tidligere etterspurt arkivsystem for
HLF.

Vanskelig å få kontakt med brannvesenet uten via
34/21 Brannvesenet,
telefon. Er det mulig å få til en UU variant?
kontakt
Se oppfølgingsmail fra Geir, er dette godt nok?

Regnskap tas til orientering.
Det er et godt tiltak med skylagring som ikke er
knyttet til personer.
Unn sender purring til HLF sentralt om generelt
arkiv, så vurderer vi regnskapet spesielt neste
styremøte.
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35/21
Tolkestudenter

Vi er bedt om representant til å presentere HLF for
Ellinor melder tilbake at vi finner en representant, så
tolkestudenter i høst, 21-22 og 27 august. E-post sendt legger vi ut i støttegruppen og evt stiller en fra
Styret
til styret 10 mars.
styret.

Under
arbeid

36/21 Sentralstyrets Vi har fått høringsdokument - sentralstyrets forslag til
Tas til orientering, styret melder ikke inn innspill til
forslag til
handlingsprogram. Noen som har innspill? Det er frist
Styret
endringer.
handlingsprogram
ut mars for å gi tilbakemelding.

Ferdig

Tas til orientering.
Else melder seg til å delta på evt satsing på
slektsgransking for medlemmer.
Tema hjelpemidler er stort behov for,
Hjelpemiddelsentralen har sagt seg villig på generelt Styret
grunnlag med info. Hjelpemidler krever fysisk møte
må tas opp når vi kan møtes fysisk. Geir lager en
oversikt over henvendelser vi får om denne type
spørsmål som kan være et utgangspunkt.

Under
arbeid

Veldig positivt at HLF får komme med innspill.

Ferdig

Alle arrangementer i formiddagsgruppen er avlyst i
vår, men det satses på normal drift i høst, innspill til
tema mottas med takk.
37/21 Formiddag og Bowlinggruppen må finne nye lokaler, dette jobbes
bowling
med og er ikke avklart.
Det er et stort behov for hjelp og informasjon rundt
hjelpemidler. Mange har dyrt utstyr som de ikke
klarer å nyttigjøre seg.

38/21
Vaksinegruppen i
Bergen kommune

Geir er kontaktet av Bergen kommune,
vaksinegruppen, om hvordan man møter HH ifbm
vaksiner. Viktig med gjennomsiktige masker og
skriftlig info, for eksempel sms.
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39/21 Websider

Status:
Trond Sjøvoll har hatt ansvar for websidene tidligere,
passord og rettigheter må overføres til Else.
Else har fått delvis opplæring av Trond, og har jobbet
en del med sidene sånn at hun nå kan ta over fra
Trond.
Kirsten bekrefter at vi betaler 1115,- årlig lisens for
websidene.

Ellinor sjekker OneCom og sørger for at Else får
administrator rettigheter sånn at det er mulig å
redigere og publisere og ellers drifte websidene våre. Styret
Ellinor, Kirsten og Else holder kontakten for videre
arbeid.

Under
arbeid

40/21 Innspill til
aktiviteter

Reidar har sendt inn forslag til aktiviteter:
- Utvide bowling til at det også kan arrangeres
ettermiddag
- Arrangere dansekurs

Flott med innspill til aktiviteter, dette må vi ta opp
når det igjen blir mulig med arrangementer

Under
arbeid
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