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Protokoll fra styremøte 2/11 i HP seksjonen 

   

Møtet ble avholdt klokken 19.00 1 april på Radisson Blu Airport Hotell 

Gardermoen. 
Tilstede: Knut Kåstad Nygard, Christer Bonde, Ane Pedersen. Også tilstede, visepresident 

NLF Øyvind Ellefsen. Tilstede fra HP/NLF: Arne H Hillestad. 
 
Deres ref:  Vår ref: 355438v1 8.4. 2011 

 

SAKSLISTE   
   

Sak 16/2011  Gjennomgang av protokoll fra styremøte 1/2011  

Vedtak:   Protokollen ble godkjent 

 

Sak 17/2011  Orienteringssaker: 

    fra administrasjonen (Arne),  

Det ble orientert om medlemsstatus og økonomi. Når det gjelder det 

siste foreligger det ikke regnskap for 2011 som kunne presenteres da 

det ikke er laget ennå. 

 

    fra fagsjefen (Arne),  

Arne orienterte om protokollen fra faglig ledermøte 1 2011 samt om 

program på FL seminaret søndag 3 april. 

 

    fra leder HP/NLF (Knut) 

Knut og Christer innformerte om arbeidet som var lagt ned av styret i 

NLF  på de siste møtene samt forberedelsene som forbundsstyret har 

gjort før tinget. 

 

Vedtak:   Styret tok informasjonen til etterretning. 

 

Sak 18/2011 Årsmøte 2011.   

   Knut gikk gjennom planene for årsmøte samt forslag til referent 

ordstyrer og 2 til å underskrive protokollen. 

Vedtak:  Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 19/2011  Regnskap og budsjett 

Vedtak:   Saken ble vedtatt flyttet til neste styremøte. 

 

Sak 20/2011 Kalender 2011 
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   Kalender 2011 ble gjennomgått og styret var fornøyd med 

aktivitetsnivået. 

Vedtak:  Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 21/2011 Referat fra CIVL møte 

OG 

Sak 22/2011 Referat fra EHPU møte 

 

Vedtak:  Sak 21 og 22 ble også flyttet til neste styremøte. 

 

Sak 23/2011 Ungdomsutvalget 

Vedtak:  Kjetil Børs-Lind som går andre året på Torshus Folkehøyskole var 

forespurt og villig og styret ønsket han velkommen som seksjonens 

ungdomskandidat. 

 

Sak 24/2011   Rikssenteret 2011, Jetta Grunneierlag 

   Saken ble diskutert etter det siste utspillet til Sameige. Arne tar kontakt 

med ordfører og diskuterer med han muligheter for løsning på dette. 

Styret vedtok å komme med et forslag til kompromiss ved å betale ut kr. 

30 000 til mot at ikke årlig leie blir satt opp slik det er indikert. 

Vedtak:  Arne tar i første omgang kontakt med ordføreren og diskuterer saken 

med han. Svar på spørsmålet om bruksrett for vei frem til Vole skulle 

også tas opp. 

 

Sak 25/2011   Eventuelt  

     Ingenting under eventuelt. 

 

Møtet ble hevet klokken 20.30 

 

   

 

 


