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Takk for støtten!
Tusen takk til alle lokallag som har bidratt med midler til
regionens arbeid i 2016! Vi ser at vi har noen trofaste
bidragsytere blant våre lokallag, og dette er svært
gledelig 
Tusen hjertelig takk også til alle dere som bidrar med tid,
krefter og ideer til regionens arbeid! Både gjennom
prosjekter, utvalg og nettverk i regi av regionen.
Summen av deres bidrag er hva regionen har fått til i
2016, og det er ikke lite!

Tusen takk!
VP og Budsjett for 2017
Regionstyret har vedtatt regionens Virksomhetsplan (VP) og budsjett for 2017. VP beskriver
hvilke arbeid regionen skal prioritere kommende periode. Budsjettet har et underskudd på
om lag 600 000 kr, dette til tross for, at vi har redusert kostnadene betydelig de siste år.
Budsjettunderskuddet skyldes hovedsakelig reduserte inntekter, både fra annonser og
bingospill. Dersom budsjettunderskuddet blir et reelt underskudd på regnskapet
kommende år, vil regionens bankkonto være tom i løpet av tre år. All aktivitet i regionen må
derfor også i 2017 finnansieres av ekstærne midler.
Du finner virksomhetsplanen på våre nettsider: http://oslofjordvest.nhf.no/arbeidetvart/regionens-arbeid/2b6e41a2-5368-4135-905d-0107688349e8

Viktige datoer for 2017:
28-29. april 2017: NHF Oslofjord Vest årsmøtekonferanse
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
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Regionstyrets møteplan for 2017
Regionstyret har følgende møtetidspukt i 2017: 6. februar, 30. mars, 27. april, 20. mai
(Styreseminar), 25. august og 9. november. Saker som medlemmer og lokallag ønsker at
regionstyret skal behandle, kan sendes til anna-lisbeth@nhf.no senest to uker før
regionstyremøtet.

Grenseløst har fått nytt utseende
Vi ønsker at vårt medlemsblad skal speile det som skjer i regionen
og saker vi er opptatt av. Dette gjelder både saker og aktiviteter i
regi av våre medlemmer, lokallag og regionen. Vi setter derfor
stor pris på om dere kan sende oss innspill på saker dere er opptatt
av og aktiviteter dere gjør i lokallagene. Send oss gjerne ferdig
tekst og bilder av medlemsaktivitet på e-post. Vi tar også imot
leserinnlegg om saker dere er opptatt av lokalt. Hvis du liker å
skrive om ting du er opptatt av kan dette også være interessant
for leserne av Grenseløst. Liker du å skrive dikt? Liker du å
fotografere? Skriver du små noveller eller historier? Kjenner du
noen som har opplevd noe helt spesielt? Da er det fint om vi får
vite om det og at dere sender dette til oss. Fint om dere kan sende
stoff dere ønsker å ha med i Grenseløst til regionkontoret på
epost. Frist for stoff til neste utgivelse er 11. februar.
Tusen takk til alle dere som har sendt bidrag til Grenseløst i 2016  Vi håper på mange
bidrag både fra nye og etablerte bidragsytere også i 2017!

NB! I Grenseløst har vi en egen spalte som heter Lokallagskalenderen. Her har vi en
oversikt over planlagte møter og aktiviteter i lokallagene. Send oss derfor gjerne en oversikt
over aktiviteter i lokallaget, så får vi det inn i kalenderen.

Vi ønsker dere en
riktig fin jul
&
et godt nytt år !
Regionkontoret holder
julestengt
fra 20. desember til 2. januar.
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