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REFERAT FRÅN PRESIDIEMÖTET  
DEN 20 DECEMBER 2021 KL.18.00 (kl.19.00 finsk tid) 

VIA TEAMS. 
 

DELTAGARE:    

 
Namn  Funktion  Representerande 
Thomas Gulbrandsen (TG)  president  det norska förbundet (NHIF) 
Lars-Göran Bengtsson (L-GB) sekreterare   det svenska förbundet (SSIF) 
Merete Skellanger Hilby (MSH) kassör  de norska föreningarna 
Hannu Nurminen (HN)  ledamot  den finska föreningen 

 

Ej närvarande: 
Lars G. Hansen (LH)  v.president  det danska förbundet (DHIF) 
Gitte M. Nielsen (GN)  ledamot  den danska föreningen 
 

§ 1/21 – /21 
 
 
§ 1/21  MÖTETS ÖPPNANDE 
 
Den nyvalde presidenten, Thomas Gulbrandsen (TG), hälsade ledamöterna välkomna och 
förklarade presidiemötet för öppnat. 
 
§ 2/21  DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE 
 
Presidiet beslöt 
 
att godkänna den föreslagna dagordningen. 
 
§ 3/21  VAL AV JUSTERARE (jämte presidenten) 
 
Presidiet beslöt 
 
att som justerare, jämte presidenten, utse MSH. 
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§ 4/21 FÖREGÅENDE MÖTENS PROTOKOLL  
 
Föregående mötens protokoll, som samtliga genomfördes i Köpenhamn, är: 
- presidiemötet den 12 november 
- kongressen den 13 november  
- konstitueringsmötet den 13 november 
 
Presidiet beslöt 
 
att lägga samtliga ovanstående protokoll med godkännande till handlingarna. 
 
§ 5/21 AKTUELL EKONOMISK STATUS 
 

Kassören, MSH, redogjorde för att alla fakturor etc från «Kongressen 2021» ännu ej var regledade 
så det var svårt att överblicka organisationens ekonomiska status. 
 
Presidiet beslöt  
 
att bordlägga frågan till nästa presidiemöte. 
 

§ 6/21 REFERATET TILL BRÖNNÖYSUNDSREGISTRET 
 
L-GB redogjorde för att han undertecknat det norska referatet från «Kongressen 2021» och sänt 
det till GN, som var en av justerarna. GN har i sin tur sänt det till till den andre justeraren, Vibeke 
Hop, Stavanger, som sedan skulle sänd det till mötesordförande Dag Raugstad. Var denna kedja 
har stoppat är för närvarande oklart. 
 
Presidiet besløt  
 
att undersöka var den norska protokollet är för närvarande 
att, så snat som möjligt, få det underskrivet och översäntill Brönneöysundsregistret 
 
§ 7/21 VAD KOM UT AV DET GRUPPARBETET SOM GENOMFÖRDE 
 I SAMBAND MED KONGRESSEN ? 
 
Sekreteraren, L-GB, har gjort en sammanställning av de svaren som kom fram på grupparbetet 
under kongressen och denna är utsänd till delgtagarna. 
 
Kassören, MSH har gjort en bra sammanställning av innspill som kom upp under kongressen 
enligt följande: 
 

• Utvide med grener som er aktuelle og med en bredde slik at flere kan delta. 

• Høre med arrangør hva de har mulighet å tilby av grener 

• Enklere for arrangør å tilrettelegge for ulike aktiviteter 

• Opp til arrangør å " velge " grener? 

• Utfordre andre etater til å delta på DNHL 

• Kongress og presidiet moderniseres seg og endrer til styret og presidiet 

• Redusere antall i styret til 1 representant fra hvert land 

• Styret bær være aktiv på sin arbeidsplass med å påvirke arbeidsgiver med å satse på økt 
fysisk aktivitet for sine ansatte. 

• Styret planlegger DNHL 

• Knytte til oss Blålys, kommuner apotek og andre 

• Endre navn til De Nordiske Helseleker, for å kunne inkludere andre etater. 
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• Benytte engels som felles språk for å inkludere alle i presidiet/styret- land- 

• Arrangør trenger en økonomisk buffer i ryggen, dersom en må avlyse ( pandemi) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

• Expand with branches that are relevant and aktivity that many can join so that more people 
can participate. 

• Consult with the organizer what they have the opportunity to offer the activity. 

• Easier for the organizer to arrange for various activities 

• The organizer of DNHL "choose" aktivity? 

• Challenge other agencies to join the DNHL 

• Congress and presidiet should modernizing and changing to the Board and årsmøte 

• Reduce the number on the board to 1 representative from each country 

• The board should be active in its workplace in influencing the employer by focusing on 
increased physical activity for its employees. 

• The board is planning DNHL 

• Connect with Blålys, pharmacies and others 

• Change the name to the Nordic Health Games, to be able to include other group. 

• Use English as a common language to include everyone in the presidium / board 

• Organizer needs a financial buffer, if they has to cancel (pandemic) 

 

Presidiet besløt  
 
att, på förslag av presidenten, TG, arbeta med tre olika mål:  
 
1. Blåljus 
 
Att ta kontakt med Blåljuspersonal i de olika länderna (brandväsen, polis och ambulans) och 
informera om DNHL. I flertalet länder ingår redan ambulanspersonal inom vårdsektor. Och 
tillhör redan resp sjukhus. Dett arbete tar säker en längre tid, men bör starta under våren 2022. 
 
2. Presidiet 
  
Fördelning av presidiets arbetsuppgifter bör förändras, ex kan olika arbetsuppgifter läggas på  
medlemmarna i presidiet som berikar DNHL:s vidare utveckling. 
 
3. Arbetsgivarens anvar 
 
Arbetsgivaren (sjukhuset, regionen etc) bör göras mer delaktig i föreningens arbete för att främja 
hälsan på arbetsplatsen och stötta det arbetet, såväl ekonomiskt som resursmässigt, som 
föreningen lägger ner. 
 
 
§ 8/21 ORDET «BLÅLJUS» FÖREKOM OFTA I SVAREN PÅ GRUPPARBETET, 
 VAD GÖR VI MED DET ? 

 
Presidiet beslöt  
 
att hänvisa till svaret ovan (§ 7/21). 
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§ 8/21 «DNHL 2022» I VIERUMÄKI – HUR GÅR VI VIDARE ? 
 
- Basket under «DNHL 2022» 
 
Den finska representanten i presidiet, HN, meddelade att man undersökt möjligheten att genom- 
föra basket under «DNHL 2022», en fråga om detta kom fram på «Kongressen 2021, och kommit 
fram till att man inte har möjlighet till detta. 
 
- Inbetalning av avgit den 31 januari 2022 
 
Presidenten, TG, har registrerat att en första inbetalning, 50 euro/person, skall vara gjord senast 
den 31 januari 2022. Han vill veta om denna avgift återbetalas om arrangemanget blir inställt.  
 
Presidiet beslöt 
 
att presidenten, TG, redan under tisdagen den 21 december, tar kontakt med den ansvariga för  
     «DNHL 2022, Ville Hautula, för att få besked på denna fråga.  
 
§ 9/21 VAD GÖR VI OM DET INTE BLIR 400 ST ANMÄLDA TILL «DNHL 2022» ? 
 

Orsakerna till att arrangemanget, «DNHL 2022», kan bli inställt är två, dels att det blir mindre  
än 400 anmälda deltagare och dels att Covid-19 sätter stopp för arrangemanget. 
 
Presidiet beslöt 
 
att bordlägga den fråga till efter den 31 januari 2022. 
 

§ 10/21 DATUM FÖR NÄSTA PRESIDIEMÖTE  
 

Presidiet beslöt 
 

att genomföra nästa presidiemöte, via teams, under januari månad 2022. 
 

§ 11/21 ÖVRIGA FRÅGOR 
 
- Referat på engelska ? 

 

Frågan kom upp om referatet, innan det sänds ut, skulle översättas till engelska. 
 
Styrelsen beslöt 
 
att tills vidare skriva det på sekreterarens språk och den som ev vill ha det översatt får 
     göra dett via nätet på eget initiativ. 
 
§ 12/21 AVSLUTNING 
 
Då inga fler frågor fanns att behandla tackade presidenten, TG, för ett bra första möte med honom 
som ledare och förklarade mötet för avslutat.  
 

HAN AVSLUTADE MED ATT ÖNSKA  

PRESIDIET EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ! 
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Vid referatet 
 
 
 
Lars-Göran Bengtsson 
sekreterare 
 
 
 
Justeraren       enlig § 3/21 
 
 
 
JUSTERAT VIA NÄTET    JUSTERAT VIA NÄTET 
Thomas Gulbrandsen    Merete Skellanger Hilby 
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