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Årsmelding for 2021.

1. Styrets sammensetning:

Styreleder: Gunnar Idar Hagen.

Nestleder: Nils Erik Østerud.

Kasserer: Kjell Langlien.

Sekretær: May Nikolaisen.

Styremedlem: Trygve Kværnø.

Styremedlem: Aage Drevlandsjø.

Varamedlem: Einar Aunøien.

2. Revisorer:
Ronny Skjager.
Inger Berg.

3. Materialforvalter:
Trygve Kværnø.

4. Likepersonkontakt:
Gunnar Hagen.

5. Reisekomite:
Trygve Kværnø.
Inge Skagemo
Kari Vik.

6. Kaffekomite:
Randi Myran.
Klara Grønvik.
Tove Hagen.
Unni Larem Olsen.

7. Ungdomskontakt:
Hilde Valrygg Vik.

8. Valgkomite:
Dagfinn Abelsen.



Irene Thorvaldsen.
Vara: Karl Petter Moen

9. Styrets møtevirksomhet 2021:
Styremøtene gikk som vanlig før tiden med corona. Vi hadde 11 styremøter , et pr
måned bortsett fra i juli. Styret har behandlet 53 saker.  Sakene vi arbeidet med der
var: Planlegging av årsmøte, referater fra møter i lokallag og i fylkeslag, innkomne
saker fra sentralt hold og fylket, planlegging av medlemsmøter og tema for disse, samt
temaer angående økonomi. Utpå høsten også planlegging av  julemøtet som det ikke
ble noe av.
I september hadde vi også et møte der vi planla deltakelse i HØT-kampanjen som vi
arrangerte da Tiendebytte foregikk.

10.Medlemsmøter/åpne møter.

Året 2021 ble i likhet med forrige år preget av coronaen, med få møter for medlemmene.
Dette fordi det var stadig nye regler å forholde seg til for å forhindre alvorlig sykdom. Utover
våren ble det litt enklere, det kom vaksiner og vår og varme førte til lavere risiko for sykdom
og smitte.

Den 12. mai fikk vi omsider gjennomført årsmøtet i HLF Vefsn. Dette ble det første møtet for
medlemmene i 2021. møtet ble holdt på Kulturverkstedet, for at det skulle være mulig å holde
pålagt avstand til hverandre. Det kom i alt 19 medlemmer dit.

Med optimisme gikk styret inn for at det skulle arrangeres et sommermøte i laget, og dette
klarte vi å få gjennomført i bakgården til Parken en fin kveld,   den 25. august. Der foregikk
de vanlige øvelsene med pilkast, hesteskokast, ringkast og taksering av vekt på stein.
Kaffekomiteen stod for kaffe med någo attåt. En hyggelig kveld for de som deltok.

Seinere på høsten ble det tre medlemsmøter, i september, oktober og november. I september
kom ergoterapeut ved Hjelpemiddelsentralen, Erik Smedegaard og fortalte om arbeidet sitt i
hjelpemiddelsentralen og hvordan han kan hjelpe folk med hørselsproblemer. Han har fast
kontortid på Parken hver siste torsdag hver måned, kl. 12.00 – 15.00. På Parken har også
helsesykepleier for eldre, Sissel Fagereng, åpen helsestasjon hver onsdag. Her kan man blant
annet få målt hørsel og renset ører gratis. Time for å få gjort dette må bestilles på forhånd. En
annen  sak som bør nevnes: Prisen på filter til har steget, så Materialforvalter Trygve har laget
ny prisliste som gjelder fra nå.

På medlemsmøtet i oktober kom audiograf Siren Børseth og fortalte om sin jobb og hvordan
man kan skaffe seg hjelp fra begynnelsen med å finne ut om man trenger høreapparat, hva
hvis det oppstår feil og mye annet som er nyttig å vite om dette emnet. Disse to møtene var
bedre besøkt enn slike møter til vanlig er, og mange av de som kom var meget fornøyd med
det de fikk av opplysninger der.

På medlemsmøtet i november kom Kjell Øksendal og holdt foredrag om tømmerfløting i
Vefsn, fra Hattfjelldal til Nesbruket. Det var et engasjerende og fint foredrag medlemmene
fikk høre denne kvelden. På slutten av møtet ble det så bestemt at julemøtet den 7. desember



på HIAS måtte utgå/utsettes til seinere, og slik ble det, mutanten omnikron var kommet på
banen, og var grunnen til avlysingen.

11.Medlemsoversikt HLF Vefsn:

Medlemstall ved årets begynnelse: 354, ved årets slutt:346.

12. Andre arrangementer:

Det har ikke vært turer for lagets medlemmer dette året.

Godkjente likepersoner:

Godkjente likepersoner i 2021:  For høreapparat: Gunnar Hagen, Herlof Nyland, Aage
Drevlandsjø,    May Nikolaisen. For høreapparat, tinnitus og meniere: Inge Skagemo. For
yrkesaktive: Hilde Valrygg Vik.

Likepersonarbeidet i HLF Vefsn er viktig. Likepersonene er frivillige som bruker sine
ressurser og erfaringer for å hjelpe andre med hørselsproblemer. HLF Vefsns likepersoner har
åpent kontor på Parken i 2. etasje, hver torsdag kl 11.00 – 13.00. I 2021 har kontoret vært
åpent alle torsdager som er virkedag, til sammen 48 torsdager. Antall besøk på kontoret i
2021:  262.  Antall oppdrag ute: 35. Regnskapet viser at salg av batterier, filter og annet har
fått inn 37320 kr             dette året. Gunnar Hagen har vært leder for likepersonordninga i
2021. Styret i HLF Vefsn blir orientert om aktiviteten til likepersonene.

Resultater av loddsalg: Vi har hatt kaffesalg og loddsalg på medlemsmøtene, og det kom inn
7410 kr i 2021.

Brit Fagerbakks minnefond:Ingen utbetalinger i 2021. Beholdning pr. 31.12.21:kr.
87755,98.

Grasrotandelen:Ei ordning som gjelder spill i norsk tipping. HLF Vefsn er med i ordningen.
Tilskudd i 2021: kr.13470,89.

Kursvirksomhet 2021: Kurs for likepersoner i Bodø i oktober, Gunnar, Inge og May deltok.
Medarbeidersamling på Rognan 12. – 14. november: Gunnar og Nils Erik deltok.

Sluttord:

Styret retter stor takk til våre likepersoner, medlemmer, tillitsvalgte og alle andre som har
bidratt dette året, ingen nevnt, ingen glemt.



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I HLF VEFSN,
16.02.2022.

MØTESTED: KULTURVERKSTEDET, MOSJØEN.

19 frammøtte medlemmer.

Styreleder Gunnar Hagen ønsket de frammøtte velkommen. Etter å ha kommet seg
gjennom dager med Covid, var han tilbake, og i år kunne årsmøtet foregå på planlagt
dato.
Sakliste og årsmelding og regnskap for 2021 og budsjettforslag for 2022 ble delt ut.

SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

SAK 2: VALG AV ORDSTYRER.
Nils Erik Østerud ble enstemmig valgt.

Protokollsekretær
May Nikolaisen enstemmig valgt.

To representanter til å underskrive protokollen
Edel Vollan  og Inge Kr. Olsen ble enstemmig valgt.

SAK 3: Årsmelding for 2022.
Sekretær May Nikolaisen leste opp årsmeldinga og rapport for
likepersonarbeidet i HLF Vefsn for 2021.
Vedtak: Årsmelding for 2021 ble enstemmig godkjent.

SAK 4: REGNSKAP FOR 2017 MED REVISORMELDING.
Kasserer Kjell Langlien orienterte om  regnskap  med

revisormelding for 2021.
Vedtak: Regnskap med revisormelding ble enstemmig godkjent.

SAK 5: ÅRSPLAN FOR 2022.
Gunnar Hagen orienterte om møteplanen for 2022. Det  var få
medlemsmøter første halvår av 2021, men i høsthalvåret fikk vi
i stand tre medlemsmøter/ åpne møter. Når samfunnet nylig er åpnet



og tiltakene mot smitten er redusert, får vi håpe på møter etter planen
som foreligger. Medlemmene har gått glipp av to julemøter, på grunn av
nedstengning, la oss tro det er slutt på restriksjoner nå. Det ble ymtet
frampå om en fest eller tur for  medlemmene i inneværende år, la oss
håpe  det kan skje.

Årsplanen for 2022 ble vedtatt.

SAK 6: INNKOMNE SAKER:
Det var kommet inn to saker, begge fra styret:
- A: Styret  foreslår at valgte styremedlemmer og aktive likepersoner mottar

samme utgiftsdekning for inneværende år som for forrige år:
3000kr.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
- B: Forslag fra Gunnar og Nils Erik om at leder og nestleder danner et

arbeidsutvalg (AU). Ved forfall av en  av disse trer sekretæren inn.
AU skal behandle saker som ikke kan utsettes til neste styremøte og forberede
styremøte. Vedtak som gjøres i AU skal straks meddeles styret,
senest ved  første styremøte. Styret kan omgjøre vedtak i AU.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

SAK 7: BUDSJETT FOR 2022.
Kasserer Kjell Langlien la fram styrets forslag til budsjett for 2022.
Han  hadde tatt utgangspunkt i fjorårets regnskap og regnet med at
Årets utgifter og inntekter ville være ganske lik fjorårets.
Vedtak: Budsjettet for 2022 ble enstemmig vedtatt.

SAK 8: VALG AV STYRE.
Valgkomiteens forslag ble lagt fram av komiteen ved Dagfinn Abelsen.
Foreslått og enstemmig valgt:
Styreleder: Nils Erik Østerud. (1 år)
Nestleder: Gunnar Idar Hagen (2 år)
Kasserer:   Her hadde valgkomiteen ikke funnet noen kandidat.*
Sekretær: May Nikolaisen Ikke på valg.
Styremedlem: Trygve Kværnø Ikke på valg
Styremedlem: Åge Drevlandssjø (2 år)
Varamedlem: Hans Werner Sund. (2 år)
· Styret er innstilt på å få tak i en som kan være lagets kasserer, og vil arbeide

videre med saken. Styret får fullmakt til å finne en kasserer.

SAK 9: VALG AV KOMITEER OG UTVALG.
Foreslått og enstemmig valgt:

Revisorer:



Ronny Skjager (2 år)
Inger Berg Ikke på valg

Materialforvalter:
Trygve Kværnø Ikke på valg.

Arrangement og Reisekomite:
Trygve Kværnø                                                            (2 år)
Karl Petter Moen (2 år)
Hege Amundsen (2 år)

Kaffekomite:
Edel Vollan (2 år)
Randi Drevlandsjø (2 år)
Tove Hagen Ikke på valg.
Unni Larem Olsen Ikke på valg.

Ungdomskontakt:
Hilde V.  Vik Ikke på valg

Valgkomite:
Dagfinn Abelsen           Ikke på valg.
Irene Thorvaldsen (2 år)
Vara: Karl Petter Moen.  Ikke på valg.

SAK 10: Delegater til HLF Nordland Fylkesårsmøte,
Svolvær 11. – 13.03.22.
Styret gis fullmakt til å velge 3 delegater til dette.

Så var årsmøtet over, kasserer Kjell Langlien takket for seg, ettersom han ikke
fortsetter i styret i HLF Vefsn. Gunnar og Nils Erik «byttet» verv, Nils Erik
gikk fra nestleder til leder i laget, mens Gunnar gikk fra leder til nestleder.
Det var  tid for kaffe og kaker, i dette tilfellet kulturverkstedets melkekake med
gomme og ei staselig bløtkake, og det smakte godt!

Mosjøen, den 16.02.2022.

Edel Vollan Inge  Kr. Olsen

May Nikolaisen
(protokollsekretær)



Signaturer



Sak 6: Innkomne saker.

Inkomne forslag:

1: Styret foreslår at valgte styremedlemmer samt aktive likepersoner får samme
utgiftsdekning for inneværende år som forrige år: 3000 kr.

2: Fra Nils Erik Østerud

Til styret i Hlf Vefsn. Forslag til årsmøtet 2022.

For å forenkle og effektivisere saksbehandlinga i Hlf Vefsn foreslås det at leder og
nestleder ved behov danner et arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalget (AU) skal behandle enkle saker og saker som ikke kan utsettes til neste
styremøte. Utvalget skal også, ved behov, forberede styremøte.

De vedtak som gjøres av AU skal straks meddeles styret, seneste ved første styremøte.
Styret kan, om ønskelig, omgjøre vedtak i AU.





Revidert regnskap 2021.



.



Årsrapport fra Likepersonarbeidet i HLF Vefsn 2021.

I HLF Vefsn har vi vært følgende likepersoner i 2021: Gunnar, Herlof, Inge, Aage,
Hilde, May.
For høreapparater: Gunnar Herlof, Inge, Aage, Hilde May.
Inge er også likeperson for tinnitus og meniere, mens Hilde er likeperson for
yrkesaktive.
Foreningen har åpent kontor på Parken hver torsdag som er virkedag
kl. 11.00 -13.00.
Dette året har vi vært mer heldig enn forrige år, ettersom vi har klart å holde åpent 48
torsdager. Når det gjelder salget har det vært store forandringer de siste årene. Vi har
sett at batterisalget har gått kraftig ned, dette har nok sin forklaring i at de ladbare
høreapparatene har gjort sitt inntog blant brukerne. Salget av filter har derimot økt en
del.
Vi arbeider også ute på sykehjem og heime hos brukere.
Likepersonene har også jevnlig møter, cirka en gang i måneden, der vi tar opp emner
som er aktuelle og vi tar regelmessige opptelling av batteri og filterbeholdning.
Et spørsmål som opptar oss alle likepersoner er hvordan vi skal klare å rekruttere nye
likepersoner.
Gunnar Hagen har vært leder for likepersonordningen i 2021.

Oversikt over likepersonenes arbeid i 2021:

Navn Antall økter
på kontoret.

Antall besøk
på kontoret.

Antall oppdrag
ute.

Gunnar 12 78 12

Herlof 7 31 6

Inge 10 72 2

Aage 7 30 -

Hilde 1 6 7

May 11 51 8

Sum 48 262 35

I følge regnskapet har salg av batterier, filter og andre hjelpemidler fått inn
Kr     37320,-  i 2021.



Innstilling fra valgkomiteen.


