Til medlemmer av styret i HLF BERGEN
Referat fra styremøte
Sted: Teams (pga korona restriksjoner)
Tid: Tirsdag 25. mai kl. 20:00
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 22. juni, uavklart sted.
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Saker
Sak

Informasjon

Oppfølging / vedtak

Ansvar

Status

49/21 Møter siden
sist

Styret har deltatt på følgende møter siden sist:
- Ellinor deltok på KRPF møte 29 april
- Ellinor deltok på "Innspill om opplæringsopplegg
for rådsmedlemmer" 5 mai
- Ellinor deltok på Intro KRPF CRPD FFO webinar
25 mai
- Ellinor deltok på KRPF møte 27 mai
- Ellinor var på FFO årsmøte 20 april

Tas til orientering

Styret

Ferdig

s49/21 Info til
medlemmene

Det er etterspurt at vi legger ut mer info til
medlemmene. Styret er enige i at vi har vært
koronasløve og har lagt ut info fra årsmøtet på
nettsider og FB. Skal vi sende ut mer info, for
eksempel SMS? Hvilken tekst?

Unn lager forslag til tekst og sender til styret. Litt
mer info kan sendes til de mer aktive. Her kan vi
Styret
bruke formiddagstreffets Jo Gjerstad til 7 oktober kl
1200

Under
arbeid

50/21 Julebord

Geir har foreslått at vi vurderer julebord for 2021. Det
Geir sjekker muligheter og ber om tilbud som
er sannsynlig at vi kan gjennomføre i år, og aktuelle
forelegges styret.
steder kan lett bli oppbestilt.

51/21 Web sider

Else har jobbet videre med web sidene våre,
tilgjengelig på hlfbergen.no. Else informerer om
arbeid.

Styret

Under
arbeid

Styret er fornøyd med at websidene er i positiv
utvikling. Else har fullmakt til å administrere web
sidene og informasjonen der. Tekst om ulike saker
Styret
tas via styret for å sikre lik info på web og FB, samt
kvalitetssikring. Dette er tilsvarende praksis som har
vært tidligere.

Ferdig
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52/21 HØT

HØT kampanjen er utsatt til september, i håp om at
koronapandemien er over og HØT gjennomførbar.

Elin-Kristin starter opp planlegging og vurderer
materiell sammen med Geir til kampanjen. Her skal Styret
vurderes både rollup, brosjyrer og jakker.
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