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NHF Oslofjord Vest
Årsmøte 2017
Regionårsmøtet i NHF Oslofjord Vest avholdes
28.-29. april 2017 på Quality Grand Hotel på
Kongsberg.
Saker som medlemmer eller lokallag ønsker at
regionens årsmøte skal behandle, må i henhold
til NHFs lover § 4-1 meldes til regionstyret
innen 27. mars 2017.
Bilde: Flotte damer nyter utsikten i solnedgang på Slottsfjellet i Tønsberg.
Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

NHF Landsmøte 2017
Regionen har mottatt melding om at NHF Landsmøtet skal avholdes 16. – 18. juni 2017 på
Thon Hotell Arena på Lillestrøm. Saker som lokallag, regioner og hovedstyrer i
landsforeningene ønsker behandlet i landsmøtet, skal i henhold til NHFs lover § 14-2 meldes
til sentralstyret innen 4 måneder før landsmøtet avholdes, dvs innen 16. februar 2017.
I henhold til NHFs lover § 23-1 er det bare sentralstyret, regionstyrene, hovedstyrene i
landsforeningene og NHFUs sentralstyre som kan fremsette forslag om endring av NHFs
lover. Lokallag som ønsker å endre lovene må derfor fremme sine forslag for regionstyrene,
som igjen evt fremmer disse overfor landsmøtet som regionens forslag.
Om lokallag har forslag til endringer i NHFs lover, må dette være regionstyret i hende
innen 1. februar 2017.

Grenseløst får nytt utseende
Vi jobber i disse dager med å gi vårt medlemsblad et nytt utseende, resultatet kan du se
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allerede i neste nummer. Har du artikler, dikt, bilder eller lignende du
ønsker skal komme med i neste nummer av Grenseløst, må dette sendes
regionkontoret innen 11. november.

Medlemskontingent
De som ikke har betalt sin medlemskontingent til NHF i år, strykes i disse
dager som medlemmer i NHF. I praksis vil dette bety at man mister retten til å stemme i
forbindelse med alle valg i 2017. Har du spørsmål om medlemskap eller kontingenten til
NHF kan du ta kontakt med NHFs servicetorg på telefon 24 10 24 00.

Søknad om midler fra Helse Sør Øst for 2017
Fra 2016 bli det nye rutiner for å søke midler fra Helse Sør Øst. Det er også laget nye
retningslinjer for tildelingen. Lokallagene skal fremdeles søke midler via regionen og mer
informasjon vil sendes lokallagene dette gjelder så snart som mulig. For dere som allerede
nå ønsker mer informasjon kan dere gå inn på Helse Sørøst sin hjemmeside:
http://www.helse-sorost.no/omoss_/brukerutvalg_/brukermidler_/Sider/brukermidler.aspx

Viktige datoer:
24. november 2016: En ettermiddag med velferdsteknoligi på Høyskolen i SørøstNorge. For mer informasjon ta kontakt med: anna-lisbeth@nhf.no
25.-26. novemer 2016: Kurs om universell utforming & hjelpemidler. Programmet finner
du i Grenseløst nr 3 2016.
28-29. april 2017: NHF Oslofjord Vest avholder årsmøte
16. – 18. juni 2017: NHF Landsmøtet 2017

Er det noe du lurer på?
Du finner mye nyttig informasjon på: http://www.nhf.no/for-tillitsvalgte
Dokumenter fra sentralstyremøtene finner du på:
http://www.nhf.no/sentralstyredokumenter/2016---dokumenter-sentralstyret/ea1dd27ec300-4558-8d97-b957ba1afd4e
Regionens nettside: http://oslofjordvest.nhf.no/
Facebook: https://www.facebook.com/NHFOslofjordVest/
Eller ta kontakt med oss.
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