
HLF Vefsn
Din hørsel – vår sak

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HLF VEFSN 17.08.21.

MØTESTED: PARKEN BO- OG SERVICESENTER, MØTEROM 2. ETG.

Styremedlemmer/varamedlemmer E-post Telefon Merknad
Styreleder Gunnar Idar Hagen gunnarhagen49@gmail.com 90028475 Til stede
Nestleder Nils Erik Østerud mosjfrim@gmail.com 95793466 Til stede
Sekretær May Nikolaisen may.nikolaisen@outlook.com 97684202 Til stede

Kasserer Kjell Langlien kjell.langlien@online.no 99105630 Til stede
Styremedlem Trygve Kværnø trkvarno@broadpark.no 46664717 Til stede
Styremedlem Aage Drevlandsjø aadrevl@gmail.com 92421814 Til stede
Varamedlem Einar Aunøien einaraunøien@gmail.com 95168073 Fravær

Protokoll sendes også til: HLF Nordland.

Sak 26/21: Referat fra styremøtet den 1. juni – 21 ble gjennomgått.

Sak 27/21: Det kom fram en del misnøye i forbindelse med foreningens forhold til banken. Det
kom forslag om å undersøke muligheten for å bytte bank. Kasserer får styrets tillatelse til å
undersøke evt. overgang til annen bank (Grong sparebank).

Sak 28/21: Lagets sommermøte den 24. august kl. 18.00.
Styrets oppgaver på sommermøtet:
- Taksering av vekt på stein: Trygve.
- Ringkast: Aage
- Hestesko: Nils, May.
- Pilkast: Kjell.
Gunnar hjelper til i kaffekomiteen med servering osv.
Trygve har utstyret som trengs til aktivitetene.
Trygve ordner gevinster til akivitetene.
Utdeling av gevinster blir siste punkt på programmet på møtet.
Gevinster deles ut til vinnerne av hver aktivitet: taksere vekt på stein, ringkast, hestesko og
pilkast. Det velges også en av deltakerne som får gevinst for oppmøte.
Værforbehold: Terrassen i godvær, møterommet innendørs i dårlig vær.
Oppmøte for styremedlemmene: noe tidligere enn møtestart, men ikke fastsatt ennå.

Sak 29/21: Likepersoner på kurs i Bodø i oktober. Skal vi sende 2 eller 3? Dette tas opp på
likepersonmøtet den 19.08. Vi må også diskutere hvordan vi kan få tak i flere likepersoner i
laget.

Sak 30/21: HØT - kampanjen i høst.
Vi satser på å ha stand i Tiendebytte – helga. HLF Vefsn er på stand (helst i telt på torget)
fredag 17/9 kl. 13 – 17 og lørdag 18/9 kl. 11 – 14.



Annonse ang. HØT i avisa (Helgelendingen)i forkant. Denne blir betalt av HLF sentralt.
Nils tar kontakt med tiendebyttekomiteen ang. plass for stand i telt, og sender annonse til
HLF sentralt. Annonsen bør være i avisen her 15. september eventuelt også i bilag som
kommer ut med tema Tiendebytte. Personer til å bemanne stand er ikke bestemt ennå.
Sak 31/21: Første medlemsmøte i HLF Vefsn blir den 28.09.
Vi ser litt på hvem vi kan invitere til å holde foredrag på dette møtet og har to forslag til
personer vi kan spørre: audiografen som starta i jobben på sykehuset her i vår og den
kommunale hørselskontakten som har timer her på aktivitetssenteret hver siste torsdag i
måneden der han hjelper folk som trenger utstyr for å avhjelpe hørselsproblemer.

Sak 32/21: God ide fra Nils:
Nils viste oss en button han hadde kjøpt fra HLF. denne kommer med gode råd om hvordan
snakke med hørselshemmede. Vi ble enig om at foreningen kjøper inn 25 stk av disse, som kan
brukes som premier eller selges for foreningen.


