Nyhetsbrev nr 6 2017

Regionkontoret holder stort sett julestengt fra 15.
desember til 7. januar.
Følg oss på FB: https://www.facebook.com/NHFOslofjordVest/

Vi har en egen aktivitetskalender som er tilgjengelig for ALLE på nett, du finner den her:
http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/ Dette gjør det enklere for oss alle å følge med
på hva som skjer i regionen. I henhold til vår nye strategi skal regionen nå leses som alle som
tilhører NHF familien innenfor vårt geografiske område, så meld inn aktiviteter i lokallagene
til regionkontoret, så dette kan dette bli
kalender!

Fra 2018 blir det mulig å motta vårt medlemsblad Grenseløst kun elektronisk. Da kan vi
spare både miljøet og penger. Om du er interessert i å motta Grenseløst elektronisk, kan du
sende en e-post til anna-lisbeth@nhf.no så ordner noen dette for dere.

Vi har fått midler fra Extra Stiftelsen til prosjektet: «Aktiv fritid også om
vinteren». Prosjektet vil munne ut i en uteaktivitetsdag 3. mars. Om det
er noen lokallag som ønsker å være med å arrangere denne dagen
sammen med oss, eller noen har tips om et egnet sted for dagen, er det
bare å ta kontakt med oss på kontoret. Mer informasjon kommer.

Gjennom behandlingen av regionens budsjett for 2018, vedtok regionstyret å redusere
bemanningen på regionkontoret. Bakgrunnen for vedtaket er at driftsunderskuddet i regionen
nå er på et slikt nivå, at regionens midler vil være brukt opp i løpet av 3 år. I praksis betyr
regionstyrets vedtak at det blir kun regionkontorlederstillingen igjen ved regionkontoret fra 1.
juni 2018 og at det meste av aktiviteten i regionen derfor må drives av frivillige.
I trå med vår nye strategi har regionstyret også vedtatt en ny Arbeidsplan som gjelder fra 2018.
Mer informasjon fra regionstyrets møter, finner dere i protokollene fra møtene. Regionstyrets
protokoller ligger tilgjengelig på våre nettsider.
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

