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Nyhetsbrev fra regionkontoret
- nå også på nett
Du finner våre nyhetsbrev på våre nettsider:
http://oslofjordvest.nhf.no/omoss/regionkontoret/eefc84d0-2677-441b-911b78c2f4da99e2

Påvirkningsarbeid –beholde tekniske hjelpemidler i folketrygden
Ekspertutvalgets rapport fra hjelpemiddelområdet ble sendt på høring 6. februar. Vi i NHF
oppfordrer alle kommunene til å avgi høringssvar (fristen er 21. mai). Det er sendt ut et notat
fra NHF, FFO og Ergoterapeutene med forslag til tekst vi vil at kommunene skal ta inn i sine
høringssvar, hvor det oppfordres til å avvise flere av ekspertutvalgets forslag. Dette notatet er
sendt til alle våre representanter i kommunale råd. Se mer informasjon om saken på nhf.no:
http://www.nhf.no/arkiv/oppfordrer-kommunene-til-a-avvise-flere-av-ekspertutvalgets-forslag

E-postadresse
Vi ønsker å innhente flest mulig e-postadresser av våre medlemmer. Om du ikke får
informasjon fra oss på e-post, kan det tyde på at vi ikke har registret din e-postadresse eller at
e-postadressen vi har registrert på dere er feil. Det er derfor fint om dere kan sende
informasjon om e-postadressen din til en av oss på regionkontoret.

Regionstyrets protokoller på nett
Regionstyrets protokoller er fra 2017 tilgjengelig på våre nettsider.
Du finner dem ved å følge linken:

http://oslofjordvest.nhf.no/omoss/regionstyret/57ff8de5-aba0-4b6e-90dd-71f45bff9434

Minner om at dere også finner sentralstyrets protokoller på nett, dere finner dem ved å følge
linken: http://www.nhf.no/CMS/Category?NodeId=57DB1158-3873-4B5A-A9DD-ECED22572EE8

Hva skjer i regionen
Vi har laget en ny aktivitetsplan som er tilgjengelig for alle på nett. Du finner aktivitetsplanen
på våre nettsider: http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/
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Viktige datoer for 2017:
28-29. april 2017: NHF Oslofjord Vest årsmøtekonferanse
8.-9. juni: Likepersonskurs i Langesund
16. – 18. juni 2017: NHF Landsmøtet 2017
25.-27. august: Felles likepersonsamling på Merket.
22.-23. september: Kurs for våre brukermedvirkere i regi av SAFO TVB
20.-21. oktober: Kurs om universell utforming på Kongsberg.

Innmeldinger og informasjon om medlemsregistret
Informasjon om medlesregistret og registrering av nye nye medlemmer skal gjøres til
NHFs servicekontor: 24102400 eller servicetorget@nhf.no
Vi på regionkontoret har ikke lenger de nødvendige tilganger til å svare på alle spørsmålene
vi får vedrørende medlemsregistret. Derfor kan dere ta direkte kontakt med NHFs servickontor,
så sparer dere tid både for dere og oss på regionkontoret.

Kom og bli med på årets hyggeligste weekend
Årets fellessamling foregår fra 25. til 27. august på Merket. Mer informasjon finner du i vårt
medlemsblad Grenseløst. Programet for årets samling og mer informasjon finner du på side 15
i Grenseløst nr 1 2017.

Minner om at alle lokallag må sende følgende til regionkontoret umiddelbart etter
årsmøte er avholdt, og senest innen 1. mai:
 Utfylt rapporteringsskjemaet til BufDir,
 Oversikt over lokallagstyret med kontaktinformasjon.
 Undertegnet årsmelding,
 Undertegnet årsmøteprotokoll
 Undertegnet regnskap og revisjonsberetning.
Om undertegnede papirer skannes inn kan dette sendes på e-post. Har dere ikke tilgang på
skanner må dette sendes i ordinær post til NHF Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg.

Grenseløst

Vi takker for alle bidrag til Grenseløst nr 1 2017. Uten deres bidrag ville ikke
medlemsbladet vårt være så bra som vi ønsker at det skal være. Vi ønsker innspill
også til neste utgave, dette kan sendes til en av oss på regionkontoret. Fristen for å få
inn stoff til vårt medlemsblad nr 2 2017, er 10. mai.
Vi er også på Facebook: https://www.facebook.com/NHFOslofjordVest/
Kontaktinformasjon til regionkontoret:
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
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