
HLF Vefsn
Din hørsel – vår sak

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HLF VEFSN 19.10.21.

MØTESTED: BYPARKEN SENIORSENTER, MØTEROM I 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 38/21: Referater.
Referater fra styremøtene i HLF Nordland og fra møter i andre organisasjoner som:
Brukerutvalget 0g FFO kommer inn til Gunnar, og han sender disse videre til resten av
styret til gjennomlesning /orientering.

Det er også kommet inn opplysning til styremedlemmene om et kurs for yrkesaktive med
hørselsproblematikk som skal være i Bodø 5. – 7. november. Disse opplysningene bør
komme ut til yrkesaktive hørselshemmede medlemmer, så de kan få sjanse til å delta.
HLF Vefsn sender ut tips om kurset på SMS, og de som ønsker å delta sender beskjed til
Gunnar.

Sak 39/21: Tema for medlemsmøtet i HLF Vefsn den 26.10:
Kontakte audiograf Siren Børseth, så hun kan komme og orientere om arbeidet, samt bli
kjent med brukerne sine.
Om hun ikke kan komme, tas det kontakt med Silje Valstad i HLF Grane, så hun kan
orientere medlemmene APD (Auditiory Processing Disorder) en hørselsvanske som ganske
nylig er kommet fram.

Sak 40/21: Medarbeidersamling på Rognan 12. – 14. november.
Deltakere: Gunnar og Nils Erik.

Sak 41/21: Julemøte for medlemmene i HLF Vefsn. Dato var satt til 21.12., men flyttes til 7.
desember. Fjorårets julemøte var planlagt å være på HIAS, og vi vil prøve å få det til der i år,
alternativt Kulturverkstedet. Undersøke priser, hva som er ledig denne dagen. Grense på 50
deltakere. Gunnar og Tove forhandler med HIAS angående arrangementet. Musikk ved
Dagfinn m. flere?



Sak 42/21: Eventuelt.
- Det er fortsatt trøblete for kasserer å finne ut hvordan salget de ulike dagene har vært.

Bl.a. kommer oversikten over Vipps-salg og kortsalg inn til ulike tider. Vi arbeider
videre med saken for å forbedre dette.

- Personalsak.


