Nyhetsbrev 4 2017
I disse dager er det spennende ting som skjer i
handikapforbundet. Vi har vedtatt et nytt
samfunnsoppdrag og en ny strategi som vi ønsker å nå
ut med i hele organisasjonen. Det er blant annet
bestemt at regionene skal gå fra å være bindeledd, til
bli kraftsenter i NHF. Om vi skal klare denne
utfordringen, trenger vi flere tillitsvalgte som kan bidra
i våre utvalg og prosjekter. Vi håper derfor at flest mulig
av dere blir med på

21.-22. oktober på Kongsberg slik at vi sammen kan planlegge hvordan vi skal
oppfylle vårt samfunnsoppdrag. Fristen for påmelding er i utgangspunktet 1. oktober. Om du
ønsker å være med må du melde deg på ved å klikke her
Utgangspunktet for Kick-Offet er samfunnsoppdraget, som du finner ved å klikke her
Og vår nye strategi som du finner ved å klikke her. Om noen av dere ønsker disse dokumentene i
papirversjon, er det bare å komme innom regionkontoret å hente disse, eller gi oss beskjed så
kan vi sende dette til dere i posten om dere ønsker det.

Regionen har en egen aktivitetsplan på nett: http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/ så
har dere mulighet til å følge med på hva som skjer 

Vi takker for alle bidrag til Grenseløst og minner om at vi gjerne tar
imot bidrag til de neste numrene også. Det er fint om dere da kan
sende bilder til teksten dere sender oss, som egne vedlegg, slik at
bildekvaliteten blir best mulig. Fristen for å få inn stoff til neste
nummer er 10. november. Send det da til NHF.Oslofjordvest@nhf.no

Er datoene for regionens lederkonferanse
og felleskapssamlingen 2018.
Mer informasjon kommer, men det er fint om
dere kan sette av datoene allerede nå.
Kontaktinformasjon til regionkontoret: NHF.Oslofjordvest@nhf.no
Anna-Lisbeth Mikalsen: Tlf 91 30 37 38, e-post: anna-lisbeth@nhf.no
Torleif Støylen: Tlf 95 52 82 07, e-post: torleif.stoeylen@nhf.no

