Til medlemmer av styret i HLF BERGEN
Referat fra styremøte
Sted: FI senteret
Tid: Tirsdag 24. august 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

Skrivetolker

Ikke tilstede

X
X

Neste styremøte 28. september, uavklart sted.
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Saker
Sak

Informasjon

Oppfølging / vedtak

Ansvar

Status

62/21 Referat

Referat fra styremøte ble sendt 25 juni.

Mangler pkt møter siden sist, Unn oppdatererer og
sender ut på nytt.

Unn

Ferdig

Styret

Ferdig

Styret er samstemt i at vi nå kan starte opp igjen
aktiviteten på tross av høye smittetall, i tråd med råd
fra myndighetene.
Aktuelle deltakere er stort sett pensjonister og
fullvaksinert.
Inger melder at Formiddagstreff og Bowling er avlyst På tross av høyt smittetall er det lite alvorlig sykdom
Styret
pga fortsatt høyt smittetrykk.
pga vaksiner, og korona kommer vi til å måtte leve
med lenge.
De som ikke er komfortable med at vi starter opp
igjen kan få tre til siden en periode, ingen skal måtte
gjøre noe de ikke er komfortable med som frivillig i
HLF Bergen.

Ferdig

Ferdig

Ferdig

63/21 Møter siden
sist

64/21 Dagens
smittesituasjon

65/21 Status HØT
og infomateriell

HØT nærmer seg, vi går igjennom status.

Planlegging under kontroll.
Vi har fått avslag på å ha stand pga korona og
ombygging som gir liten plass. Vi har avklart med
MON at vi kan stå utenfor der og satser på base ved Styret
MON, og at vi ellers sirkulerer på Torgalmenningen.
Infomateriell bestilles senest i morgen.
Geir har bestilt inn jakker for test av størrelser.

66/21 Regnskap

Kirsten har sendt ut oppdatert regnskap.

Regnskap tas til orientering.
Kirsten ordner skylagring til regnskap fremover.
Kostnad pr nå er kr 330 pr år.
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Kirsten

Sak
67/21 Kontorutstyr
68/21 Innlegg om
tolker
69/21 Balansekurs

Informasjon
Kirsten har fått kjøpe kasserer PC, den er HLF Bergen
sin inntil den er skrevet ned. Kirsten kan evt kjøpe ut
dersom hun slutter før den er skrevet ned, ref sak
44/21.
Inger har bedt om innspill til innlegg om
tolketjenester.
Oppfølging fra sak 16/21
Vi skulle finne person(er) til balansekurs for
instruktører.

Oppfølging / vedtak

Ansvar

Status

Nedskrives på 3 år.

Styret

Ferdig

Styret diskuterte, Ellinor sender et eksempel på
utfordring.

Styret

Ferdig

Else sjekker ut om hun kan delta, og melder seg evt
Styret
på.

Ferdig
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