
MHR- Styremøte 03.02.20
Hos Ann Helen

Tilstede: Inger, Ketil, Petr og Ann Helen.

    0.  Gjennomgang av referat 20.01- Godkjent etter rettelse.

1. Petr informerer om LEVE-møte 31.01 i Frivilligsentrals 
lokaler. Fire fra Hemnes-LEVE var der og de fortalte om 
virksomheten i laget. Kun Petr og Lena var de som møtte 
opp fra Ranas befolking. Laget har LEVE- kafe en gang i 
måneden. Innom Leve arbeider man og med 
likepersonarbeid (erfaringsperson)som trer støttende inn i 
samarbeid med kommunens kriseteam. Det finnes ikke noe 
lokallag i Rana.

2. Petr orienterer om økonomien i laget og om de aktiviteter vi 
har. *Bowling- en gang i uka. *Kaffe på Meyercafeen der vi 
samtidig gjør reklame for laget- en gang i uka. *Strikke-kafé 
hver 14 dag. Aktivitetene har blitt populære og det gjør at 
mere penger går ut av laget. I januar måned fikk inn like 
mye som det gikk ut, men da er det ikke regnet med det 
MHR i tillegg lagt ut på reklamemateriale, og investert i en 
Roll up.

3. Årsmøte: *Kaffe bestilles til møtet. Laget skall og betale mat
til de som vil ha. Mat spises etter møtets slutt som beregnes
til sa 20.00 *Ketil kjører de som melder fra om at de 
trenger skyss. *Styret foreslår Petr som representant til 
fylkesårsmøtet, men en til kan fare. *Petr kan også tenke 
seg å stille som representant i FFO:s årsmøte, og som 
representant i styret i FFO. *Medlemsmøter ønskes (jeg 
tar dette innspill som et ønske om å ta det opp på 
årsmøte)*Ikke noen annen sak er innkommen.

4. Organisasjon-kurs. Per Hansen kan holde kurs to kvelder i 
uke 12. Han vil ha 4000 før kurset og det går snart 1000 
kroner i reise. Maks 15 personer. Frivilligsentralen har egnet
lokal og Petr spør om leie. Han undersøker om hvis det 
går å søke støtte for dette prosjektet. Det kan og finnes 
andre lag som vil vare sammen med oss om dette.



5. Petr skriver regning for kjøring til 
Grønfjelldalen(loppemarked) etter MHs standard skjema for 
regninger ved bruk av egen bil.
        
Møtet heves 19.40

                                  Ref. Ann Helen Svartisdal.


