Til medlemmer av styret i HLF BERGEN
Referat fra styremøte
Sted: Teams (pga korona restriksjoner)
Tid: Tirsdag 27. april 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 25. mai, uavklart sted.
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41/21 Referat

Referat fra forrige styremøte ble sendt ut 23 mars.

Referatet ble godkjent

Styret

Ferdig

42/21 Møter siden
sist

Styret har deltatt på følgende møter siden sist:
- Ellinor var på KRPF møte 8 april
- Ellinor var på arbeidsseminar med KRPF 9 april
- Unn var på møte om UU håkonshallen 9 april
- Ellinor var på FFO årsmøte 20 april

Tas til orientering

Styret

Ferdig

Else og Elin-Kristin lager et utkast til en
tilbakemelding til HLF Vestland og sender ut til
styret.

Styret

Under
arbeid

Styret kjøper en ny PC til sekretær med officepakke
inklusive Teams. PC kan kjøpes ut dersom sekretær
slutter før PC er nedskrevet, dette gjøres gjeldende
Styret
også for leder sin PC. Vi kjøper samtidig 6
pakkelisenser som vi fordeler ut, og avslutter de 5
gamle som vi har pr i dag.

Under
arbeid

Styret hadde litt diskusjon underveis i det digitale
43/21 Årsmøte HLF
møtet. Diskusjon om det er behov for avklaringer fra
Vestland
HLF Vestland.

44/21 Tilgang
fullversjon Teams

Styret har så langt hatt gratis Teams til bruk på
styremøtene. Denne fungerer ikke godt nok i forhold
innkalling, lydtilgang osv. Hvordan gjør vi dette
fremover.

Tekst på NRK nettTV blir ikke tilgjengelig på nettTV
45/21 Tekst på NRK før det er gått en viss tid. For eksempel Dagsrevyen
Styret er enige i at vi tar fatt i denne
nettTV
får ikke teksting før ut på kvelden. NRK skal ha
problemstillingen.
teksting på alle sine programmer.

Unn

Under
arbeid

Det er lagt ut sak om brukerrepresentanter til HUS
46/21
prosjekt om behandling av plutselig ideopatisk
Brukerrepresentanter høretap. Ellinor har lagt ut info på Facebook og vi
fikk en ny brukerrepresentant.

Styret

Ferdig

Tas til orientering
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47/21 Regnskap

Kirsten har sendt ut regnskap til styret i forkant av
styremøtet.

Tas til orientering.
Grunnet manglende aktivitet pga korona, og stort
Styret
overskudd søker vi i år ikke på kommunalt tilskudd i
år.
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48/21 Status
nettsider

Abonnementet vårt på one.com inkluderer 50 epostkontoer og programvaren «nettsidebygger».
One.com har en egen rolle som heter
«kontaktperson», som i praksis er administrator og
den eneste som kan gjøre endringer i innstillinger og
opprette gjestebrukere med definerte tilganger og
rettigheter. Fakturaer sendes til kontaktpersonen. Vi
har nå opprettet en egen e-postkonto for
kontaktpersonen med adressen
webadm@hlfbergen.no E-poster som kommer til
denne kontoen, videresendes automatisk til Ellinor og
Else (dette kan endres hvis nye personer overtar
Tas til orientering
oppgaver, og det kan legges til flere mottakere).
Ellinor videresender fakturaer til kasserer. Else holder
oversikt over abonnementet, inkludert e-postkontoer.
Vi har nå opprettet 13 e-postkontoer, av 50 mulige.
Nettsidebygger er programmet en bruker for å designe
og legge ut oppslag på nettsiden, og for tiden har Else
ansvar for dette.
Nettsiden trenger oppdatering og bør være mer
levende og aktuell. Else jobber med å sette seg inn i
systemet, og hun ønsker at styret følger med og gir
innspill til ting som kan presenteres på nettsiden
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