Regionstyret NHF Sørvest

Protokoll 2-2016
Dato: 24 mai 2016, kl.16.00 til kl.19.00
25. mai kl. 10.00 til kl. 12.15
Sted:
Fjordline
Deltakere fra regionstyret:

Kjell Inge Bringedal, regionleder

Vara Aksel Låstad
Vara Dag Einar Liland

Guri Anne Egge, nestleder
Arne Olav Hope, styremedlem
Harald Norheim, styremedlem
Christine Søiland, styremedlem

Meldt forfall:

Christine Søiland forfall onsdag 25.05.

Deltakere fra
administrasjonen og
observatører

Arild Birkenes, regionkontorleder
Gina Egge, NHFU Sørvest

Til behandling foreligger følgende saker

RS 8/16

Godkjenning av Innkalling og av saksliste

Vedtak; Godkjent, men sakspapirene ble sendt ut for sent.
RS 9/16;

Gjennomgang og signering av protokoll RS 1/2016

Vedtak; RS 1-2016 var godkjent per epost.
RS 10/16

Virksomhetsplanen (Kjell Inge/Arild),

Vedtak; Behandlet under sak RS 15/16.
RS 11/16

Fondet til planlegging; investere Fondets midler i eiendom

Vedtak; Styret i Fondet til planlegging og gjennomføring av universell utforming gis
mandat til å utrede muligheter for bruke hele eller deler av Fondets kapital til å
investere i eiendom. Eiendommen bør kunne fungere som utstillingsvindu for
universell utforming og bidra til å øke Fondets kapital på lang sikt.
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RS 12/16

Sølvnål, innstilling fra NHF Nord-Rogaland

Vedtak; Harald Lothe, Monrad Berge og Åse Kallevik tildeles sølvnål for sin innsats
for Norges Handikapforbund, i henhold til innstillingen fra NHF Nord-Rogaland.
RS 13/16

Likepersonsutvalget(Dag Einar)

Utvalget 1) har hatt tre møter i 2016, 2) planlegger samling for likepersoner i
regionen fra 30.09 til 1.10 på hotell Maritim i Haugesund, 3) har sendt ut brev til alle
lagene med oppfordring om å melde inn navn på personer som har kurs i
likepersonsarbeid, 4) utarbeider en liste med alle som har gjennomgått kurs i
regionen 5) skal på samling på Gardermoen fra 31. mai til 1. juni i regi i av
sentraladministrasjonen. Dag Einar orienterte ellers om at sentraladministrasjonen
har utarbeidet rutiner for likepersonsarbeid og at NHF Sørvest har budsjettert med
40.000,- til likepersonsarbeidet i regionen for 2016.
Vedtak; tatt til orientering.
RS 14/16

Revidering av budsjettet

I forkant og under drøftingen av budsjettet kom det fram at regionstyret ønsker å
styrke kompetansen på budsjettering, regnskap og hvordan minimumsmodellen
fungerer. Ikke-regnskapskyndige personer må kunne forstå regnskaps og
budsjetteringsrutiner til NHF. Regionstyret vil be AOF og/eller en sakkyndig fra
sentraladministrasjonen i NHF om å kurse regionstyret i tilknytning til neste
regionstyremøte
Vedtak; Revidert budsjett tatt til orientering..
RS 15/16; oppnevning av utvalg i samsvar med virksomhetsplanen.
Virksomhetsplanen til NHF Sørvest følger rammeplanen vedtatt av Landsmøtet i
2015. Regionstyret har imidlertid erfart at ansvaret for å følge de enkelte
hovedmålsettingene og tilhørende virkemidler til tider har vært noe uklart.
Regionstyret drøftet derfor muligheten for å opprette utvalg, hver med særskilt ansvar
for å realisere den enkelte hovedmålsetting i Virksomhetsplanen.
Vedtak; Regionstyret oppnevner utvalg i samsvar med hovedmålene i
Virksomhetsplanen. Alle utvalgene har navn etter hovedmålene i virksomhetsplanen
Utvalgene får ansvar for å realisere sine respektive hovedmål i virksomhetsplanen på
vegne av regionstyret. Utvalgene består av minst en person fra regionstyret, med
regionkontoret som sekretariat. Utvalgene har fullmakt til å knytte til seg
ressurspersoner etter behov og rapporterer til regionstyret.
RS 16/16

Årsmøtet i SAFO Sørvest

Vedtak; Arbeidsutvalget får fullmakt til å oppnevne fire delegater til årsmøtet 10-11.
juni.
RS 17/16; Orienterings og drøftingssaker;
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•

Organisasjonsendringen, Guri Anne

Agentene har skrevet utkast til samfunnsoppdrag. Alle organisasjonsleddene er blitt
invitert til å komme med innspill, også i NHF Sørvest. I NHF Sørvest er prosessen
presentert på to områdemøter, et i Rogaland i april og et i Hordaland i mai.
Innspillene fra Sørvest og resten av landet er anonymisert og vurdert av
endringsagentene. Neste fase i endringsprosessen er organisasjonsstrukturen.
•

Områdemøter, Kjell Inge

Områdemøtene i april i Rogaland og i mai i Hordaland ble hovedsakelig brukt til
endringsprosessen. Etter presentasjonen til Ragnhild Heggen ble resten av tiden
brukt til å drøfte lagenes situasjon og utfordringer.

•

Økonomi, Arild/Kjell Inge

Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende og i henhold til budsjettet. Det er ikke
behov for søknad om ekstra tilskudd.
•

Funkisdagen, Guri Anne/Kjell Inge

Storbyweekend er i rute. 7 påmeldinger på to timer, medlemmene bruker Facebook
aktivt. Komiteen er i full gang og arrangementet blir avholdt som planlagt lørdag 20.
august i Stavanger sentrum.
•

SAFO Sørvest; Samlinger for brukerrepresentanter, årsmøte (Kjell
Inge/Arild/Alf Are/Arild).

FFO Hordaland og SAFO Sørvest samarbeidet om samlingene i Hordaland og hadde
skrevet en egenevaluering som lå ved sakslisten. I Rogaland stod SAFO Sørvest
som eneste arrangør. Til sammen ble det arrangert 4 samlinger for
brukerrepresentantene i de to fylkene med over 60 deltakere.
•

Konferanse om arbeid og inkludering(Arild).

Konferansen som er samarbeid med Handikappede Barns Foreldreforening i
Rogaland har som målsetting å bidra til å realisere delmål 2 i Avtalen om
Inkluderende Arbeidsliv. Konferansen var opprinnelig lagt til 29. april, men ble utsatt
på ubestemt tid fordi Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) ikke kunne eller ønsket
stille. Regionkontoret prøver å få den til på et senere tidspunkt gjennom et samarbeid
med Næringsforeningen i Stavanger og ledelsen i Attende.
•

Møte med ledelsen i Attende.

NHF Sørvest eier 3 prosent av attføringsbedriften Attende. NHF Sørvest ved Mette
Aske i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) Rogaland og regionkontorleder
møtte styreleder og administrerende direktør i bedriften for å bidra til å realisere
delmål 2 i Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv, bl.a ved hjelp av mere aktiv bruk av
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attføringsbedriftene fra eiernes side, særlig Stavanger kommune og Rogaland
fylkeskommune.
• Utleie av kontorer(Arild)
Leasingselskapet DLL er blitt framleietaker på regionkontret. Avtalen løper ut
samtidig med NHF Sørvest sin egen avtale med huseier.
• Hjelpemiddelnettverket.
Sak utsettes til neste regionstyremøte
• Faglig forsvarlig, fleip eller fakta. Orientering ved Arild.
Søknad fra Institutt for sosialfag ved universitetet i Stavanger og NHF Sørvest er
sendt til Extrastiftelsen. Et dialogmøte er arrangert på Nesttun 19. april.
• Henvendelser til regionkontoret: orientering ved Arild
Det kommer stadig henvendelser til regionkontoret, både fra medlemmer og ikkemedlemmer. Henvendelsene dreier seg ofte om BPA saker, tilgjengelighetsspørsmål,
parkering i borettslag. Mange oppfordres til å ta kontakt med Byombudet i Bergen
eller et av de to Pasient og Brukerombudene i Hordaland og Rogaland. I de fleste
tilfeller oppfordrer regionkontoret dem som henvender seg til oss om å melde seg inn
i forbundet eller en av landsforeningene.
• Sørvesten, orientering ved regionleder.
Utgave 2 blir noe utsatt pga sykdom. Regionstyret oppfordrer lag og medlemmer til å
sende inn saker som ønskes presentert.
Vedtak; tatt til orientering.
Eventuelt; Dag Einar Liland ønsket en klargjøring av datoer for regionstyremøter til
høsten og regionstyrets syn på en eventuell juleavslutning for alle lagene i regionen.
Vedtak; regionstyremøte 3-2016 arrangeres 7 oktober kl. 10.00 på Maritime hotell på
Stord, og ledersamling 8 og 9 oktober. AU får fullmakt til å undersøke lagenes vilje til
å være med på en juleavslutning i regi av regionen i Haugesund i slutten av
november eller begynnelsen av desember. Dersom det ikke blir noe av juleavslutning
for hele regionen, legges RS-4-2016 til 6. desember kl. 11.00. Dersom lagene er
med på juleavslutning legges RS-4-2016 i forkant av den, på det stedet der den
finner sted.
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