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Saksfremstilling
SM 65/2021

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes med tilleggssak.
Godkjent.

SM 66/2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.09.2021 i Alta

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 03.09.2021 godkjennes.
Godkjent.

SM 67/2021

Økonomiske saker
A. Resultatregnskap og balanse pr 30.10.2021 for HLF Troms
og Finnmark/HLF Romssa ja Finnmarkku

Vedtak:

Resultat regnskap og balanse gjennomgått og tatt til
orientering. Driftsresultatet pr 31.10 viser et overskudd på kr
94.560. Det forventes et årsresultat omtrent i tråd med
budsjett.
B. Avtale reisebyrå Berg-Hansen
Vi har mottatt forslag til samarbeidsavtale mellom BergHansen, Nord-Norge og HLF Troms og Finnmark, HLF
Romssa ja Finnmarkku
C: Søknad økonomisk støtte HLF Alta, Hasvik og Loppahørselstester utstyr, ref. søknad fra lokallaget. HLF Alta,
Hasvik og Loppa har søkt om kr 10.000.
D: Søknad Helse Nord
Regnskapsfører søker om kr 70.000 innen søknadsfristen
1.des 2021.

Vedtak:

A: Resultat regnskap og balanse gjennomgått og tatt til
orientering. Driftsresultatet pr 31.10 viser et overskudd på kr
94.560. Det forventes et årsresultat omtrent i tråd med
budsjett.
B: Det inngås avtale med Berg-Hansen for bestilling av billetter
til møter og kurs for de som ikke ønsker å bruke egne
kredittkort.
For de øvrige kan billetter bestilles på egen hånd, med eget
kredittkort, og oppgjør gis i etterkant med reiseregning.
Styret ber kasserer skaffe firma-kredittkort for HLF Troms og
Finnmark.
Særutskrift sendes lokallagene.

C: Søknaden om økonomisk støtte HLF Alta, Hasvik og
Loppa-hørselstester utstyr, ref. søknad fra lokallaget. HLF Alta,
Hasvik og Loppa støttes med kr. 10.000.

D: Søknad Helse Nord
Styret ber regnskapsfører (Yngvild) søke om kr. 70.000 innen
søknadsfristen 1.des 2021.

SM 68/2021

Aktivitetskalender 2021, forslag 2022
Gjennomgang og ajourføring

Vedtak:

Aktivitetskalender for 2021 gjennomgått og ajourført. Sekretær
lager forslag til aktivitetskalender for 2022 til styremøte i
februar.

SM 69/2021

Hvert Øre Teller kampanjen 2021-evaluering.
Det ble orientert om aktiviteten til HLF-lagene i fylket. Jens
Petter orienterte om stor aktivitet i Balsfjord, Lyngen og
Storfjord med mange som har tatt hørselstest.
Yngvild orienterte om litt aktivitet i Alta, Hasvik og Loppa
lokallaget.
Christian orienterte om aktiviteten i HLF Midt-Troms.
Turid orienterte om aktiviteten i Harstad-området.
HLF Tromsø har også hatt aktivitet i forbindelse med HØTkampanjen.

Vedtak:

Informasjon om aktivitet tatt til orientering.
Styret vil oppfordre lokallagene om å bruke HØT-kampanjen til
å synliggjøre lokallagene og HLFs aktivitet.

SM 70/2021

Reorganisering av HLF Kautokeino
Åpent møte ble avviklet fredag 05.november 2021 på Thon
Hotel i Kautokeino fra kl. 18.00-19.30.

Fra fylkesstyret møtte Alf Bjørn, Yngvild Martinsen og AnneKarin Ingebrigtsen samt John I. Dalseng (samisktalende) fra
HLF Alta, Hasvik og Loppa. 3 personer fra Kautokeino var til
stedet. Følgende personer ble valgt til et interimsstyre: Edel
Marit Andersen(leder), Inga Elen M. N. Gaup og Klemet Hætta.
Ordinært årsmøte i HLF Kautokeino vil bli avviklet innen
15.februar 2022.
Vedtak:

Tas til orientering. Fylkesstyret ønsker interimsstyret lykke til
med arbeidet.
Det ønskes utarbeid et kart/liste som viser hvilke kommuner
som er inkludert/tilhører i de ulike lokallag. Christian bes lage
et forslag til et slikt kart. Dette presenteres på HLFs
hjemmeside på nett/facebook.

SM 71/2021

Kandidater til sentralstyret i HLF 2022-2025
Leder i valgkomiteen hos HLF sentralt var til stede på
motivasjonskurs i Tromsø i oktober og orienterte om
valgkomiteens arbeid. De ønsker forslag på både leder, styreog varamedlemmer til sentralstyret samt nye medlemmer til
valgkomiteen.

Vedtak:

Fylkesstyret vil fremme følgende navn til sentralstyret:
- Berit Brørby som leder
- Guro Markussen, gjenvalg som styremedlem
- Olav Sara Nikkinen
- Bernt-Aksel Jensen (ny)
- Turid Solum til kontrollkomiteen (ny)
- Anne-Karin Ingebrigtsen til valgkomiteen
Det lages en CV (med organisasjonsmessig erfaring) til nye
navn som sendes inn.

SM 72/2021

Landsmøte 2022 i Bodø 17.-19.06.2022
A. Saker
I følge §4 i HLFs vedtekter må forslag som ønskes behandlet i
landsmøte, sendes sentralstyret minst 3 mnd i forveien. Alle
fylkeslag, lokallag, foreldrelag, faste utvalg og HLFU kan
sende inn forslag til landsmøtet.

Vedtak:

Fylkesstyret oppfordrer lokallagene til å sende inn forslag på
saker som ønskes behandlet på landsmøtet innen fristen
17.mars 2022. Sakene sendes sentralstyret i HLF.
B. Valg av landsmøtedelegater fra de sammenslåtte fylkene
Ref e-post av 17.11.2021 fra HLF Viken
Dette diskuteres i styremøtet.
I vedtektenes §4 Landsmøte slås det fast følgende:
«Sammenslåtte regioner får tilsvarende innslag av
delegater som før sammenslåingen.»

Før sammenslåingen var antall delegater slik:
HLF Finnmark -5 delegater inkl. fylkesleder
HLF Troms -6 delegater inkl. fylkesleder.
På siste ledermøte i HLF ble det gitt tilbakemelding om at
sammenslåtte fylkeslag bare har en fylkesleder og vil
dermed miste en til to delegater. HLF Troms og Finnmark
vil følgelig miste en delegat.

Vedtak:

Iflg vedtektenes §4 vil det være riktig at fylkene møter med
samme antall delegater som før sammenslåingen. Styret
støtter dermed forslaget fra HLF Viken om å beholde samme
antall delegater i de sammenslåtte fylkene i henhold til
vedtektene.
Styret etterlyser vedtak fra sentralstyret om denne saken.
Særutskrift sendes HLF Viken v/ Bjarne Granli, sentralstyret
v/leder Morten Buan og org.sjef Roar Råken.
Kopi sendes fylkeslederne.

SM 73/2021

Oppløsning av HLF Troms og Finnmark, HLF Romssa ja
Finnmarkku.

Vedtak:

Styret viser til HLFs vedtekter § 3 -Organisasjon, om
organisering av fylkene.
Styret utsetter saken til neste styremøte (11. februar 2022 i
Kirkenes), og innhenter informasjon om status for saken til
dette møtet.
Styret oppfordrer lokallagene til å behandle saken i sine
årsmøter.

SM 74/2021

Vedtektsendringer HLF 2022-2025

Vedtak:

Styret viser til § 6. Hele fjerde avsnittet kan fjernes da § 4 sier
klart om hvordan valgperiodene er.
I § 4, andre avsnitt etter punkt 16.3 må ordet «samme»
fjernes.
§15.3 følgende legges til: «…lokallagene og delegatene…»

SM 75/2021

ØNH- lege situasjonen i Troms og Finnmark
Situasjonen i Finnmark er særlig vanskelig med ventetider på
ca et år.

Vedtak:

Alf Bjørn undersøker situasjonen nærmere med medisinsk
ansvarlig Harald G. Sunde i Finnmarkssykehuset HF.
Ole Anton Teigen undersøker nærmere om status i Troms for
ØNH-leger.
Sammen lager de et forslag til uttalelse til årsmøtet i 2022.

SM 76/2021

Audiografsituasjonen i Troms og Finnmark- ambulering
Audiografen i Hammerfest ambulerer til Nordkapp.
Audiograf ved Ishavsklinikken ambulerer til Finnsnes.

Vedtak:

Ole Anton Teigen undersøker nærmere om audiografsituasjonen i Troms.
Bernt-Aksel Jensen sjekker vedrørende ambulering i
Finnmark.

SM 77/2021

Styremøte fredag11.-14.02.2022 i Kirkenes – arbeidsoppgaver
og opplegg.

Vedtak:

Ankomst Kirkenes fredag 11.februar ettermiddag/kveld
Avreise til Bjørnevatn kl. 16.30
Møte med styret i HLF Sør-Varanger i lokallagets hytte kl.
17.00-18.30
Middag sammen med styret i HLF Sør-Varanger kl. 19.30
Styremøtet starter lørdag 12.februar kl. 09.00-17.00
Besøk på Ishotellet i Kirkenes.
Styremøte og årsplanlegging fortsetter søndag og går fram til
lunsj mandag 14.februar kl. 13.00

SM 78/2021

Studiearbeid 2021
A. Studieplan 2021
HLF Troms og Finnmark, HLF Romssa ja Finnmarkku har
gjennomført følgende kurs:
• Tromsø Årsmøteplanlegging del II 13.-14.02
• Bugøynes Kulturhistorisk reise 18.-20.06.
• Alta Funkis kurs 04.-05.09.
• Tromsø motivasjonskurs for likepersoner og
fylkeskontakter med tema yrkesaktive 22.- 24.10.2021.
• Årsmøteplanlegging del I i Tromsø 26. – 28. 11. 2021.

Vedtak:

Fungerende leder i studieutvalget Bjarne Hammervoll og
medlem Yngvild Martinsen lager en oversikt over gjennomførte
kurs i 2021 med oversikt over kurskostnader og kursinntekter
til styremøtet i februar 2022.
B. Studieplan 2022

Vedtak:

Studieutvalget legger fram følgende forslag til studieplan:
1. Årsmøteplanlegging del II i Kirkenes 11.-14.02.
2. Organisasjonskurs før årsmøtet i Tromsø 11.-12.mars.
3. Kurs i forberedelse til Landsmøte 2022 i Bodø;
avholdes i Tromsø, 19. – 20. mai.
4. Kurs for foreldre-barn, 12. – 14 august. Sappen leirskole?
5. Kulturhistorisk reise til Harstad og omegn primo fredag 2. –
søndag 4. september 2022.
6.Motivasjonskurs for likepersoner og fylkeskontakter
medio/ultimo 14.-16. oktober 2022 i Alta med tema CI-opererte
og Méniéres sykdom.
Møte med fylkeskontaktene 14. oktober fra kl. 14-16. Leder og
nestleder deltar.
7. Årsmøteplanlegging del I fredag 18. til søndag 20.
november 2022 i Alta.
C. Evaluering kurs i Alta 04.-05.09. og av motivasjonskurs i
Tromsø 22.- 24.10.2021

Vedtak:

Tilbakemeldingene fra kurset i Tromsø tas til orientering og
punktene som påpekes må forbedres ved neste kurs.
Sammendrag av tilbakemeldingene sendes alle
styremedlemmer.

SM 79/2021

Årsmøte 2022 – Tromsø 11.-13. mars.
Planlegging og ansvarsfordeling

Vedtak:

1. Planlegging
• Innkalling/invitasjon til årsmøte sendes ut senest
søndag 13.februar 2022 til lokallag i Troms og
Finnmark, styre- og varamedlemmer i HLF Troms og
Finnmark, HLF Romssa ja Finnmarkku, fylkeskontakter,
leder i valgkomiteen, HLFs representant, FUNKIS i
Nord og FFO Troms og Finnmark.
• Frist for saker som ønskes behandlet sendes styret ved
leder og sekretær senest lørdag 19.februar 2022.
Sakspapirene sendes elektronisk til lokallagene og
årsmøtedelegatene senest lørdag 26.februar.
2. Ansvarsfordeling praktiske oppgaver:
• Regnskapsfører Yngvild Martinsen undersøker
priser og kvalitet på hotell og møterom og sørger for
bestilling snarest mulig.
Årsmøtet avholdes på Quality Saga Hotel.
• Ut av Huset? Polaria undersøkes, lørdag 12. mars
kl. 14.00-15.30.
• Ta kontakt med ordfører Gunnar Wilhelmsen i
Tromsø kommune, fredag 11. mars kl. 17.00
- Ole Anton Teigen.
• Underholdning/humoristisk innslag under
årsmøtemiddag – 15-20 minutter.
- Olav Sara Nikkinen joiker og forteller.
- Kari Oline Sørensen undersøker med lokal
underholder.
Toastmaster? «Takk for maten-tale»?
• Kjøp av gave (inntil 500.- kroner) til ordfører,
styremedlemmer som takker av og evt. forelesere
og dirigenter Roar Råken
- Kari Oline Sørensen.
• Guideslynger og rollup - Yngvild og Henning
• Bestille kursmapper og penner
- Yngvild
• Stemmesedler
- Yngvild
• Bestille skrivetolker til HLF Troms og Finnmarks
årsmøte
- Solfrid
3. Andre arbeidsoppgaver fordeles mellom styrets medlemmer
slik:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til forretningsorden og valgreglement
- Ansvar leder og sekretær
Forslag til årsberetning for 2021
- Ansvar leder/nestleder og sekretær
Årsrapporter fra fylkeskontakter, frist 20.01.2022
- Ansvar nestleder
Årsrapport studieutvalget
- Ansvar fungerende studieleder Bjarne Hammervoll
Kort årsrapport fra materialforvaltere Henning Alstad og
Jens-Petter Johansen, frist 10.01.2022
- Leder tar kontakt med material forvalterne
Forslag til årsplan 2022
- Ansvar leder, sekretær og medlem i studieutvalget
Yngvild Martinsen
Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 med
revisjonsberetning
- Ansvar kasserer og regnskapsfører
Egenandel for kurs med og uten overnatting
- Ansvar kasserer og regnskapsfører
Forslag til budsjett for 2022
- Ansvar kasserer og regnskapsfører
Forslag til honorering og godtgjørelser
- Ansvar kasserer og regnskapsfører
Innhenting tilbud fra 4 revisjonsfirmaer
- Ansvar regnskapsfører og kasserer

4. Innkomne saker fra lokallagene til årsmøtet, samt
resolusjoner (tilsendt fra HLF sentralt):
• Arbeidsutvalget får i oppgave å forberede innkomne
saker fra lokallagene som skal behandles på årsmøtet.
Utsendes til styremedlemmer i forkant av årsmøtet.
SM 80/2021

Representant fra HLF sentralt til årsmøte 2022
HLF Troms og Finnmark, HLF Romssa ja Finnmarkku har hatt
et nært og godt samarbeid med organisasjonssjef Roar Råken
i forbindelse med sammenslåingen av fylkeslagene i Troms og
Finnmark. Roar Råken skulle også ha vært til stede på det
avlyste årsmøtet i mars i år. Fylkesleder har ellers vært i
kontakt med Roar Råken vedrørende dette.

Vedtak:

Styret i HLF Troms og Finnmark, HLF Romssa ja Finnmarkku
ønsker organisasjonssjef Roar Råken som representant fra
HLF sentralt til fylkeslagets årsmøte i Tromsø 11.-13. mars
2022. Han vil bli forespurt om å være en av dirigentene i
årsmøtet, samt være kursleder for organisasjonskurs før
årsmøtet.

SM 81/2021

Valg av representant til FFO Troms og Finnmark sitt årsmøte
2022

Vedtak:

Nestleder Christian Augensen deltar.

SM 82/2021

Valg av representant til FUNKIS i Nord sitt årsmøte 2022
Årsmøtet avholdes på Scandic hotell Alta søndag 6. februar.

Vedtak:

Yngvild Ann Martinsen deltar.

SM 83/2021

Forslag på kandidater til styret i FFO Troms og Finnmark

Vedtak:

Ingen forslag.

SM 84/2021

Forslag på kandidater til styret i FUNKIS i Nord
Forslag til valgkomiteen innen 10. januar 2022.

Vedtak:

Alf Salangi og Kari Oline Sørensen foreslås fra HLF Troms og
Finnmark/Romssa ja Finnmarkku.

SM 85/2021

Fordeling av kostnader Landsmøte 17.-19.06.2022
HLF sentralt dekker vanligvis kr.2000,- pr. delegat i forbindelse
med landsmøtene. Fylkeslag og lokallag må i samarbeid
dekke de resterende kostnadene til reise og opphold. Siden
delegatene representerer fylkeslaget, må alle lokallag være
med å dekke kostnadene. Fylkeslaget forskutterer regningene,
og i etterkant fordeles utgiftene etter en fordelingsnøkkel.
HLF sentralt anbefaler følgende alternativer til
fordelingsnøkkel:
Alternativ 1:
Fylkeslaget betaler for fylkesleder, lokallagene betaler for
delegatene etter en fordelingsnøkkel basert på antall
medlemmer.
Alternativ 2:
Lokallagene betaler for delegatene inkl. fylkesleder etter en
fordelingsnøkkel basert på antall medlemmer.
Alternativ 3:
Fylkeslaget bevilger en sum, resterende betales av lokallagene
etter en fordelingsnøkkel basert på antall medlemmer.
I tidligere HLF Finnmark var lokallagene med å betale 25 % av
utgiftene etter antall medlemmer, mens fylkeslaget dekket de
resterende 75 % av utgiftene.
Fylkeslaget dekket altså mesteparten av kostnadene, men
både fylkesstyre og årsmøte fant det riktig at lokallagene var
med å dekke en del av kostnadene.
I tidligere HLF Troms har praksis vært at fylkeslaget har dekket
alle kostnadene i forbindelse med landsmøtene.
Styret finner det riktig at lokallagene er med å dekke en del av
kostnadene.

Vedtak:

Fylkeslaget dekker 75 % av kostnadene til delegatene i
forbindelse med Landsmøte 2022. Lokallagene dekker 25% av
kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på antall
medlemmer pr. 31.12.2021.

SM 86/2021

Nye retningslinjer for fylkeskontakter

Ref. Forslag til nye retningslinjer behandlet i møte 22.10.2021 i
Tromsø
Vedtak:

Fylkeskontaktenes forslag til retningslinjer vedtas med tillegg
av et nytt punkt 13.
Retningslinjene sendes alle fylkeskontakter, lokallag og styret.

SM 87/2021

Begrepsprosessen i HLF
Ref. e-post av 15.11.2021 fra generalsekretær Henrik Peersen

Vedtak:

Styret gikk gjennom og besvarte HLF sitt utsendte
høringsskjema knyttet primært til bruken av begrepet
«hørselshemmet». Styret vil presisere at «hørselshemmet» er
et negativt ladet begrep. Personer med hørselsutfordringer er
en mer positiv betegnelse.

SM 88/2021

Momenter til begrepsdebatten i HLF samt forslag fra HLF
Viken
Ref. e-post av 18.11.2021 fra HLF Viken v/leder Bjarne Granli
Styret har tidligere i forbindelse med HLFs handlingsprogram
for 2022-2025 vurdert de fleste av de problemstillingene som
HLF Viken tar opp her. HLF Troms og Finnmark, HLF Romssa
ja Finnmarkku har i dag valgte fylkeskontakter for
høreapparatbrukere.

Vedtak:

Styret i HLF Troms og Finnmark, HLF Romssa ja Finnmarkku
støtter disse forslagene og konklusjonene fra HLF Viken:
1. Nei, «hørselshemmet» kan ikke være vårt mangfolds
begrep. Vi ønsker i større grad et begrepsmangfold.
2. Framtidig navn for HLF kan med fordel eksempelvis være
Hørselsforbundet.
3. Navn på handlingsprogrammet for 2022-2025 bør være
«Hørsel - alles ansvar».
4. Når fremtidige handlingsprogram skal lages, må nedsatt
arbeidsgruppe også ha med folk fra «grasrota».
5. HLF ved sentralstyre og administrasjon må påvirke rette
myndigheter til å få NAV til å endre sin rigide praksis når
det gjelder godkjenning av høreapparatsøknader.
6. HLF bør ha et eget utvalg for høreapparatbrukere.
Særutskrift sendes sentralstyret v/ Morten Buan, org. sjef
Roar Råken og generalsekretær Henrik Peersen og HLF
Viken v/ Bjarne Granli samt kopi til alle fylkeslederne.

SM 89/2021

Lokallagenes valg av representanter til fylkeslagets årsmøte
og forslag på delegater til Landsmøte 2022 i Bodø
Hvert lokallag forslår 1-2 delegater til Landsmøtet. Til
fylkeslagets årsmøte velges 3-4 representanter jfr. §15.3 i
vedtektene.

Vedtak:

Styret ber lokallagene foreta valg av representanter til
fylkeslagets årsmøte og komme med forslag på delegater til
Landsmøte 2022 på sine årsmøter innen 15.februar 2022.
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Referatsaker
A. Fra lokallagene
• E-post 16.09 2 protokoller fra styremøte 06.05 og
30.08.2021 HLF Harstad og omegn
• E-post 19.09 3 protokoller fra styremøte 13.05,
01.07 og 14.09 2021 HLF Hammerfest og Kvalsund
• E-post 23.09 2 protokoller fra styremøte 19.04 0g
13.09.2021 HLF Indre Sør-Troms
• E-post 29.10 protokoll fra styremøte 27.10.2021
HLF Midt-Troms
• E-post 02.11 protokoll fra styremøte 02.11.2021
HLF Sør- Varanger
• E-post 09.11 protokoll fra styremøte 27.10.2021
HLF Balsfjord, Lyngen og Storfjord
• E-post 20.11 protokoll fra styremøte i interimsstyre i
HLF Nordkapp 18.10.2021
• E-post fra HLF Balsfjord, Lyngen og Storfjord fra
styremøtet 24. november på Vollan Gjestestue.
B. Fra HLF sentralt
• E-post 20.09. fra Roar Råken vedr kurs i Karasjok
25.09.2021 i regi av RUT HLF Briskeby- tema-bruk
og stell av høreapparat og tinnitus
• E-post 25.10. fra Nina Unn Øieren, skriketrollfilmene er ferdige
• E-post av 08.11.2021 fra Roar Råken -svar på
spørsmål fra leder.
o Aktuelt å ta opp sak på neste styremøte
vedrørende betaling av annonser ut over
HØT-kampanjeperioden. Flere lokallag har
arrangementer som ikke passer med den
nasjonale kampanjeperioden.
C. Fra FFO og FUNKIS i Nord
• E-post 28.10.2021 Funkis øker
opplæringstilskuddet (OT) ytterligere til kr. 200 pr
kurstime.
• FUNKIS i Nord har årsmøte i Alta 6. februar 2022.
D. Fra andre
• E-post 22.09.2021 elektronisk reiseregning fra Turid
Solum
E. Orientering fra lokallagene

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.
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Styremøter i 2022
Følgende fysiske styremøter planlegges:
• Kirkenes 11. – 14. februar. Studieutvalget innkalles.
• Tromsø 19. – 20. mai.
• Harstad 2. – 4. september.

•
SM 92/2021

Eventuelt

Alta 18. – 20. november med julebord.

