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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
regionleder eller regionkontorleder:
anna-lisbeth@nhf.no senest en uker før
regionstyremøtet.

Ny sats for kjøregodtgjørelse

Skattedirektoratet har fra 2017 endret skattefri sats for bilgodtgjørelse fra kr. 3,80 pr.
km til kr. 3,50 pr. km. Alternativet til skattefri sats er å benytte kr. 4,10 som inkluderer en
skattepliktig del på kr. 0,60. Om man velger denne satsen må dette innrapporteres.
Mer informasjon finner du på: http://www.skatteetaten.no

Universell utforming er under press!
Dette kommer frem i høringen til ny byggeforskrift (TEK17). Handikapforbundet var
aktive deltakere i et stortingsseminar om TEK 17 torsdag 16. februar, der vi advarte
sterkt mot å endre tilgjengelighetskravene til boliger, slik regjeringen har foreslått.
NHFs høringsuttalelse finner dere på vår hjemmeside: http://www.nhf.no

Hjelpemiddelrapporten har kommet
Ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet har levert sine forslag til endringer i
hjelpemiddelpolitikken. De kunne vært verre, men er like fullt et hardt angrep på den
gode ordningen Norge har i dag. Handikapforbundets største bekymring i denne
saken, har vært at store deler av hjelpemiddelformidlingen vil bli overført til
kommunene. Du kan lese mer om dette på våre hjemmesider: http://www.nhf.no/
Departementet har nå sendt Ekspertutvalgets utredning på høring, med frist 21. mai.
Høringsbrevet er sendt bredt ut, bl.a. til kommunene. For mer informasjon se
departementet sin nettside:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-om-en-mer-effektiv-ogfremtidsrettet-hjelpemiddelformidling--for-okt-deltakelse-og-mestring/
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Viktig melding til ALLE lokallag
Alle lokallag i NHF må avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2017. Trenger
dere bistand til gjennomføringen av årsmøtene, ta kontakt med regionkontoret eller
nestleder i regionstyret Stein Wilmann. Alle lag må huske å velge delegater til
regionens årsmøte 28.-29. april 2017 på Kongsberg, på sine lokallagsårsmøter. Antall
medlemmer i lokallaget pr 31.12.2016, avgjør hvor mange delegater lokallaget har
på regionens årsmøte. Mer informasjon om hvor mange medlemmer lokallaget har
pr 31.12 har blitt sendt ut til alle lag. Har dere ikke motatt dette, så ta kontakt med
regionkontoret.

Husk også! 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.

Melling fra Frivillighetsregistret
Vi har fått melding fra Frivillighetsregistret om at det kan komme et krav om at alle lokallag i
NHF må være registret i Frivillighetsregistret i løpet av få år. Vi ønsker derfor å gå ut med dette
nå, slik at alle ledd i organisasjonen kan være registrert når kravet om dette kommer.
Fordelen for lokallag som er registrert i Frivillighetsregistret er at de kan bli mottakere av
Grasrotandelen og at de kan få momskompensasjon.
Mer informasjon finner du på Brønnøysunregistrenes hjemmesider: https://www.brreg.no/lagog-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/

Grenseløst

Vårt medlemsblad Grenseløst nr 1 2017, går i trykken i disse dager. Vi takker for alle
insendte bidrag og håper dere fortsetter å sende oss bidrag også til kommende
nummer. Er det noe dere ønsker skal med i Grenseløst nr 2 2017, må dette sendes til
regionkontoret innen 10. mai.

Viktige datoer for 2017:

Kontaktinformasjon til regionkontoret:

28-29. april 2017: NHF Oslofjord Vest
årsmøtekonferanse
Anna-Lisbeth Mikalsen: Tlf 91 30 37 38
16. – 18. juni 2017: NHF Landsmøtet 2017
e-post: anna-lisbeth@nhf.no
25.-27. august: Felles likepersonsamling på
Merket.
Torleif Støylen: Tlf 95 52 82 07
22.-23. september: Kurs for våre
e-post: torleif.stoeylen@nhf.no
brukermedvirkere i regi av SAFO TVB
20.-21. oktober: Kurs om universell utforming på Kongsberg.
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