Regionstyret

Protokoll 5 2017
Dato: 12. juni 2017
Sted: Regionkontoret, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg
Gunvor Hegni (leder), Stein Wilmann
(nestleder), Atle Haglund, Åse Jakobsen
og Birgitte Holmsen.

Tilstede fra
regionstyret:
Tilstede fra
administrasjonen:

Inger Kvennodd og Vibecke Selliken
(varaer)

Anna-Lisbeth Mikalsen

Gjester og
observatører:

Til behandling forelå følgende saker:
RS sak 44/17
RS sak 45/17
RS sak 46/17
RS sak 47/17
RS sak 48/17
RS sak 49/17
RS sak 50/17
RS sak 51/17
RS sak 52/17
RS sak 53/17

Sak 44/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av RS protokoll nr 4 2017 NHF Oslofjord Vest
Nedsette arbeidsgruppe til å utarbeide ny Handlingsplan eller lignende
dokument. Oppfølging fra regionårsmøtet 2017.
Implementering av NHFs nye samfunsstrategi
Våre aksjer & verdipapirer
Kongsberg Jazzfestival – Hva kan vi gjøre????
NHF Landsmøtet 16.-18. juni 2017.

Stortingsvalget 2017
Referatsaker/orienteringer
Eventuelt

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling med saksliste ble sendt til regionstyrets medlemmer på e-post 6.6.2017.

Vedtak:
Sak 45/17

Godkjent

Godkjenning av RS protokoll nr 4 2017 NHF Oslofjord Vest
RS protokoll nr 4 2017 ble sendt til regionstyret med innkallingen til
regionstyremøtet.

Vedtak:

Godkjent
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Sak 46/17

Nedsette arbeidsgruppe til å utarbeide ny Handlingsplan el dokument.
Regionårsmøtet i april gav regionstyret fullmakt til å utarbeide en ny Handlingsplan
eller lignende styringsdokument, i trå med NHFs nye samfunnsoppdrag og - strategi
som skal behandles av NHF Landsmøtet i juni. Regionstyret må derfor sette ned en
arbeidsgruppe som skal utarbeide dette styringsdokumentet. Regionkontorleder
blir arbeidsgruppens sekretær.
Forslag fremkommet i møte: Arbeidsgruppen skal bestå av Åse, Atle, Birgitte og
Inger. Atle leder gruppen.

Vedtak:
Sak 47/17

Som forslaget

Implementering av NHFs nye strategi
I henhold til NHFs nye Samfunnsstrategi skal regionene gå fra å være bindeledd til å
bli et kraftsenter i organisasjonen. Vi trenger i den anledning å arrangere et
stormøte, hvor vi inviterer våre medlemmer i det brede lag til et Kick-Off, slik at vi
kan utarbeide en opptrappingsplan for å bli et kraftsenter! Denne skal inneholde de
9 innsatsområdene. Det vil bli utarbeidet en felles «stamme» til et program, som
skal gjennomføres i alle regionene. Innspill til hva et slikt Kick-Off bør inneholde tas
imot i møte med takk! Slik at de som skal lage «stammen» kan få noen gode innspill.

Innstilling:

Sak 48/17

Regionen arrangerer et Kick-Off for å implementere den nye samfunnsstrategien i
sammenheng med det planlagte kurset på Kongsberg 20.-21. oktober.
Vedtak:
Som innstillingen

Våre aksjer & verdipapirer
Vi har blitt anbefalt to fond som kan passe for oss:
 ODIN Flex er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 50 prosent i ODIN
Aksje og 50 prosent i ODIN Rente.
 ODIN Horisont er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 75 prosent i
ODIN Aksje og 25 prosent i ODIN Rente.
I disse fondene man føle seg trygge på at vi til enhver tid er plassert i de fondene
som ODIN anbefaler. Fondene passer for de som ønsker høyere avkastning enn
banksparing over tid, og samtidig lavere svingninger enn ren aksjefondssparing.

Vedtak
Sak 49/17

Vi går for første kulepunkt

Kongsberg Jazzfestival – Hva kan vi gjøre????
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To av våre medlemmer ble bortvist fra område foran scenen under Kongsberg
Jazzfestival i 2015 og henvist til et eget merket område hvor personer i rullestol
kunne oppholde seg. De opplevde seg selv som diskriminert, og klaget derfor inn
saken for LDO (Likestillings- og Diskrimineringsombudet) og deretter til Likestillingsog Diskrimineringsnemda. Klagene ble ikke tatt til følge i noen av disse instansene
pga at personer i rullestol kan ansees for en sikkerhetsrisiko, og vips har vi avdekket
nok et hull i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven.
Link til saken: http://redir.opoint.com/?key=VWx6Amd6VNaAv8fdbuo7

Hva kan vi gjøre? Er Kongsberg Jazzfestival den eneste festivalarrangøren som har
denne praksisen? Saken ble diskutert i møte.

Vedtak

Sak 50/17

Regionstyret ser ikke at det er noe som kan gjøres fra styrets side
nå, Birgitte tar saken opp med NHFU som har hatt lignende saker i
Oslo.

NHF Landsmøtet 16.-18. juni 2017.
Er det noe som må diskuteres i forbindelse med kommende helgs landsmøte?

Vedtak:
Sak 51/17

Ingen nye saker fremkom

Stortingsvalget 2017
Hva ønsker regionstyret å gjøre i forhold til Stortingsvalget 2017? Følgende planer
kom frem i møtet.








Regionleder stiller på Dyrskuen i Telemark andre helg i september, hvor
fylkespolitikere fra alle fylkene vil være til stede.
FFO har et arrangement 6. september i mange byer i Telemark, hvor vi kan
delta.
Atle inviterer fylkespolitikere i Buskerud til hjelpemiddelsentralen, slik at det
kan informeres om hvilken betydning sentralen har for
hjelpemiddelformidlingen og hva det innebærer om denne ordningen
endres.
Ellers kan alle besøke politiske stands og stille kritiske spørsmål til
politikerne, eks: Hva har ditt parti gjort for funksjonshemmede / BPA /
tilgjengeligheten for bevegelseshemmede sist de var i posisjon osv Dette
kan evt også postes på FB.
Vi sender en henvendelse til lokallagene etter landsmøtet om planer som
utspiller seg derfra. Henvendelsen kan også inneholde tips om hvilke
spørsmål som kan være nyttig å stille politikerne.

Vedtak:
Sak 52/17

Planene realiseres

Referatsaker/orienteringer:
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Fra regionkontoret: Kontoret holdes stengt i uke 26, 27, 28 pga
ferieavvikling i sommer Når ansatte har fri ligger i Aktivitetsplanen.
Fra lokallagene: Informasjon fra lokallagene ble lagt frem i møtet.
For å holde seg oppdatert kan man lese sentralstyreprotokollene på NHFs
hjemmeside, under fanen «for tillitsvalgte».
Fra rettighetshjelperne: Likepersonskurs i Langesund 8.-9. juni, Merket 25.27. august.
Fra likepersons-nettverkene ved Inger og Vibecke
Fra medlemskontaktene: Disse har ikke fått lister over nye medlemmer fra
kontoret siden tidlig i april.
Fra Tilgjengelighetsutvalget: Kurs om universell utforming med en praktisk
tilnærming 20.-21. oktober på Kongsberg.
Fra Ambassadørene ved Inger Kvennodd
Fra SAFO: Årsmøte i SAFO TVB 31. mai: Arve Kristoffersen er valgt til ny leder
i SAFO TVB. Malvin Hansen har trukket seg fra styret i SAFO TVB og FNDB
må derfor stille med en kontaktperson inntil videre.
Våre aktiviteter: http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/
Regionen har mottatt 525 000 kr i tilskudd fra Helse Sørøst for 2017.

Vedtak:
Sak 53/17

Tas til orientering

Eventuelt






Innkommet sak fra et lokallag: Regionstyrets kommunikasjonsform:
Generelt er det slik at regionstyret har et tilsynsansvar for sine lokallag, og
når regionstyret mener at et lokallag har trådt feil, er brevform den eneste
dokumentasjonsformen som blir arkivert og som dermed kan dokumentere
at regionstyret oppfyller sitt tilsynsansvar. Regionstyret vurderer ut fra
graden av feil om brev er den rette kommunikasjonsformen eller ikke.
Ledsagerbevis: Foynhagen i Tønsberg har hatt ulik praksis i forhold til om
man kan benytte ledsagerbevis ved arrangementer der. De har tidligere
opplyst om at det er artistene som opptrer, som avgjør om ledsagerbeviset
skal gjelde der eller ikke. Om det også i er ulik praksis der i år, bør regionen
sende en henvendelse dit.
Neste regionstyremøte: 21. august og styremøte i SAFO TVB kan
fremskyndes.

Vedtak:

Tas til orientering

Tønsberg 13. juni 2017
Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder NHF Oslofjord Vest
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