Nyhetsbrev

Nr. 3 / 2017
Regionkontoret holder
sommerstengt fra
23. juni til 17. juli.
NHFs sentralbord er stengt
i ukene 29 og 30.

God sommer!
Bilde: Fra NHF Landsmøtet 2017. Foto: Tom A Steffensen.

NHF Landsmøtet 2017 # sammenomennytid
Arne Lein ble gjenvalgt som forbundsleder i NHF for to nye år. Vår egen nestleder Stein
Wilmann ble valt inn som 3. vara til sentralstyret. http://www.nhf.no/landsmotet-2017
På årets landsmøte vedtok vi også et nytt samfunnsoppdrag og en ny strategi som gir
føringer for hvordan vi skal arbeide for å oppnå vårt samfunnsoppdrag. Landsmøtet
vedtok også et nytt interessepolitisk program som skal erstatte vår tidligere rammeplan.
Disse tre dokumentene skal gi oss - og det viktige arbeidet vårt - en ny kraft og retning.
Årets landsmøte var også en inspirasjonskickoff for det nye Handikapforbundet, med
mange kraftfulle, underholdende, interessante og tankevekkende innslag.
Mer informasjon fra landsmøtet finner du på http://www.nhf.no/landsmotet-2017 i
Handikappnytt og i neste nummer av Grenseløst.

Bli med på Kick off 20.-21. oktober !
I følge vår nye samfunnsstrategi skal regionene gå fra å være et bindeledd i
organisasjonen til å bli regionale kraftsentere. Hvordan vi skal arbeide for å få til dette i
praksis, ønsker vi at flest mulig skal gi innspill på! Vi arrangerer derfor et Kick off 20.-21.
oktober på Kongsberg. Vi oppfordrer alle til å sette av datoene allerede nå, så får dere
mer informasjon om dette i august.
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Stortingsvalget 2017
Vi oppfordrer alle til å delta aktivt på polititiske stands i sommer, og frem til
stortingsvalget i september. Det er viktig å fremme våre politiske saker for politikerne:
Som boliger folk kan bo i hele livet (ikke som i forslaget til TEK 17 som har vært på høring),
alle barn må få mulighet til å gå på sin nærskole, hjelpemiddelformidlingen må ikke flyttes
til kommunene og BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) må bli en rettighet for alle som
har behov for det. Bruk også sosiale medier aktivt! Dere finner mer informasjon om våre
interessepolitiske saker på våre nettsider: http://www.nhf.no/arbeidet-vart/et-samfunn-for-alle

Regionens aktivitetsplan
Vi har laget en aktivitetsplan som er tilgjengelig for alle på nett. Du finner aktivitetsplanen
på våre nettsider: http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/

Viktige datoer for 2017:
25.-27. august: Felles likepersonsamling på Merket. Påmelding: torleif.stoeylen@nhf.no
22.-23. september: Kurs for våre brukermedvirkere i regi av SAFO TVB.
Påmelding: anna-lisbeth@nhf.no
20.-21. oktober: KICK OFF for å implementere vår nye samfunnstrategi & temadag om
universell utforming på Kongsberg. Påmelding: anna-lisbeth@nhf.no

Nyttig på Nett !
Nyhetsbrev fra regionkontoret ligger nå på nett:
http://oslofjordvest.nhf.no/om-oss/regionkontoret/eefc84d0-2677-441b-911b-78c2f4da99e2

Regionstyrets protokoller fra 2017 er tilgjengelig på våre nettsider. :
http://oslofjordvest.nhf.no/omoss/regionstyret/57ff8de5-aba0-4b6e-90dd-71f45bff9434

Sentralstyrets protokoller finner du ved å følge linken:
http://www.nhf.no/CMS/Category?NodeId=57DB1158-3873-4B5A-A9DD-ECED22572EE8

Vi er også på Facebook: https://www.facebook.com/NHFOslofjordVest/

Grenseløst
Vi takker for alle bidrag til Grenseløst nr 2 2017! Fristen for å få inn stoff til vårt
medlemsblad nr 3 2017, er 10. september.
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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