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HLF Harstad- og omegn: 
 

 TYPE MØTE: 
 Styremøte 
   

 MØTE NR: 
1 i 2021 

DATO: 
10.2.2021 

MØTESTED: 
Sama Aktivitetssenter 

REFERENT: 
Ørjan 

NESTE STYREMØTE:  
Ikke bestemt/digitalt? 

 

Referat fra styremøte onsdag 10.2.21 kl 1200-1400  
 

Til stede: Kjell C, Knut A, Turid, Kjell A, Hildrun, Håvard, Guri, Ørjan og Guro 

 

Sak 1/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
Vedtak: Godkjent, og innbefatter også styrets regnskaps- og budsjettforslag til årsmøtet.  

 

Sak 2/21 Oppdateringer – hva har skjedd siden sist. 

Nasjonalt og lokalt v/Kjell C: Medlemstall stabilt, ca 750 etter litt nedgang i høst.   

Fra fylket v/Turid: Fylkesstyremøte uke 7, avgjør bla event digitalt fylkesårsmøte uke 10. 

Kort økonomisk status v/Knut-Arne: God økonomi. 

Valgkomite: Kandidater til alle poster. 

Sentral inf fra Guro: Ny handlingsplan u/utarbeidelse, innspill ønskes. Digitalt landsmøte i juni 

planlegges.  

Vedtak: Infosak. 

 

Sak 3/21 Samtaleforsterkere 

Fordeling. Noen aktuelle brukere nevnt på forrige styremøte: ambulanser, legekontorer, 

institusjoner ol knyttet til personer med dårlig hørsel. Diskusjon i styret og/eller egen 

arbeidsgruppe? 

Vedtak: Arbeidsgruppe etablert med Kjell Arne, Agnar og Guris som lager forslag til fordeling.  

 

Sak 4/21 Videokonferanser (for styremøter/annet) – valg av – fordeler og ulemper:  

Hva skal vi velge: «Messenger», «Zoom», «Teams» eller «Whereby»? Alle som bruker facebook 

har også tilgang på «Messenger» og det er de fleste. Den er gratis, men har få tilleggsfunksjoner.  

«Zoom» krever at man laster ned et program på enheten. Kan vise dokumenter. «Teams»-

programmet må lastes ned. Brukes av HLF sentralt og lokalforeningene har gratis tilgang til alle 

funksjoner. «Whereby» er nettleserbasert og trenger ikke noe program nedlastet på enheten. 

Månedspris for å bruke (for flere enn 4 personer). 

Vedtak: Infosak fra Kjell. Arbeidsgruppe etablert med Kjell C og Ørjan som avklarer og event 

samordner med HLF sentralt før anbefaling til styret om løsningsvalg. 
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Sak 5/21 Medlemspleie – midlertidig og mer langsiktig 

Arbeidsgruppa fikk på siste styremøte i oppdrag om å vurdere alternativene (SMS, facebook, epost 

og vedlikehold av hjemmeside) med en anbefaling/innstilling til styret. På grunn av årsmøtesaker 

har ikke dette fått fokus. Legges fram til behandling på neste møte (men kan orientere i epost når 

arbeidsgruppa har et forslag). 

Vedtak: Infosak fra Kjell. Arbeidsgruppe ble etablert på forrige styremøte (sak 24/20 og 27A/20) 

med Kjell C, Turid og Knut Arne (leder, nestleder og kasserer).  

 

Sak 6/21 Egne møtelokaler/lagerrom 

Sendt forespørsel om status for opp-pussing/lydisolering på epost til styreleder i Skolegt. B/L, 

Svein Ringereide. Får en oppdatering i løpet av kort tid. 

Vedtak: Infosak fra Kjell. Lokalene befares av styret etter ferdigstillelse (sannsynligvis over påske) 

før styrebehandling med innstilling/anbefaling til årsmøtet (ref sak 25/20). 

 

Sak 7/21 Valg av representanter til fylkesårsmøtet 

Forslag fra arbeidsgruppa: Kjell-Arne, Ørjan og Turid. 

Vedtak: Ørjan og Turid møter. Kjell A meldt forfall, og arbeidsgruppa gis fullmakt til å utnevne 

annen representant.  

 

Sak 8/21 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Sak 9/21: Digitalt årsmøte   

Vi foretar gjennomgang av godkjenninger og avstemminger sammen. 

Vedtak: Info/referatsak. Protokoll signert av Turid og Ørjan.  


