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Møte:  
 

Styremøte i NHIF 

Sted: 
 

Thon Hotell Opera, Oslo 

Møtedato: 
 

Lørdag 10.09.2016 kl. 10.00-12.00 

Deltagere:  
 

Arild Johansen. Liv Berit Tordhol, Edgar Hansen, Mette 
Pettersen, Stine Kristiansen, Atle Hagen,  
Forfall: Mia Christensen 

  
  

 

Saksliste: 
 

1. Protokoll fra forbundsmøte 14.03.2015 v/Arild Johansen  
 
Vedtak:  
Protokoll ble godkjent.  

 
2. Økonomistatus inkl. medlemsstatus v/Edgar Hansen 

- Medlemskontigent har blitt betalt inn for 2013 og 2014 i etterhånd 
av enkelte medlemslag. 

- Helse Vest har ikke betalt medlemskontigent  
- Forbundsmötet 2015 har et underskudd på NOK 20 000,-. Det 

presenteres ikke en spesifikasjon i mötet på hvorfor budsjettet 
for Forbundsmötet har gått med underskudd. Det er mulig at det 
er dobbel regning fra Clarion hotell, opphold + middagen. 

i. Edgar Hansen tar fram en specifikation på 
Forbundsmötet 2015 snarest og sender til övrige i styret. 

- Den enkelte styremedlem tar kostnadene og sender inn reise 
regning under oppholdet. Statens kostregulativ gjelder (NKR 520 
pr. styremedlem). 

- Det diskuteres muligheten for momsfritak for NHIF. Usikkert om 
dette er noe som NHIF kan benytte seg av. Arild og Edgar 
undersöker dette. 

-  
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. Edgar tar fram en spesifikasjon på 
regnskapet for Forbundsmöte 2015. 
Edgar og Arild undersöker muligheten for momsfritak for NHIF.  

 
3. Oppfølging av virksomhetsplanen v/Arild Johansen 

- NM i Oslo – vellykket arrangement  generelt foruten at teknikken i 
2 etg under banketten ikke fungerte. Ved eventuelle kommende 
arrangement bör en ha banketten i samme etage.  

- Hjemmeside – Mette informerte om at plattformen till NHIF.net må 
oppgraderes for å fungere. Det besluttes at Mette og Arild fölger 
opp og bestiller dette.  
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- Sosiale medium – Facebook ska benyttes av alle i styret. Legg ut 
informasjon og bilder når det skjer noe som bör deles! 

- Nye foreninger – hva skal vi gjöre for å öke antallet? 
i. Gå ut til folkehelsekoordinatorer i fylket 
ii. Information til ledelsen i selskapene om NM 

- DNHL – mindre lag deltar – Sverige og Danmark er nesten helt 
ute. DNHL er neste gang i Lathi, Finland. 

- Det er behov for å se over konkurransereglene for NHIF.   
 

Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. Ny hjemmeside bestilles og fölges opp 
av Mette. 

 
4. Dagens møte med medlemsforeningene 

- Endringsforslag skal gjöres formelt. 
 

5. Dato for neste styremøte og dato for forbundsmøte 2017 
- Forbundsmöte – mars 2017, preliminär dato settes til 2017-03-25 

 
6. Eventuelt 

Ingen saker. 
 
 
Ved tastaturet 
 
Mette Pettersen 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


