
MHR- styremøte 24.2.2020  Nr3
Tilstede: Ketil, Petr, Lena, Ellen, Ann Helen
Meldt frafall: Inger
Ikke innkalt: Ståle

 Innkallelsen godkjent.
 Underskrift av årsmøteprotokoll.
 Et flertall av det gamle styret (Petr, Ketil, AH) godkjenner 

referat fra styremøte 3.2.2020

 Lena informerer om innlogging Microsoft Office 365, og 
bruk av dette verktøy. 

 Informasjon om Aina Kopaung som er 
organisasjonssekretær og kan svare på spørsmål vi har. 
Kontaktinfo står på hjemmeside.

 Informasjon om skjema som skal fylles ut av likeperson.

 Rollefordeling i styret: Lena har fra før ansvar for 
sosiale media og markedsføring. Hun tar og på seg deler 
av sekreter jobben med det som rører internett (bland 
annet å svare på e-mail). AH skriver referat fra møter. 
Leder og kasserer skal ha et møte der de gjør unna en 
del papirarbeid i forhold til Brønnøysundsregistret. De må 
og bli enige om hvem som betaler hva. Ketil påtar seg 
transport, og må få opplæring i å fylle ut skjema for bruk 
av egen bil.

 Evaluering av årsmøte: Det fungerte bra med å sende 
ut dokumentene i førveien. Det skal vi gjenta neste år. Det
var et fint møte, men valget av lokale var ikke bra. Til 
neste år må vi finne en plass der også rullestolbrukere kan
delta. 
Det kan vare lurt å gjøre det til en regel at alle i styret 
velges for et år. Dette motivert med at de fleste av oss har
plager som gjør at en lengre periode kan kjennes 
uoverkommelig.

 Planen er å fortsette med de aktiviteter vi begynt med 
pluss utøke med en brettspillerkveld. Det er Trude som 
blir likeperson for dette.



Det har hvert en månedsaktivitet i tillegg. I januar var det 
tur til Grønfjelldalen og februar holt vi årsmøte. Nå i mars 
skal vi ha organisasjonskurs mandag 16. og onsdag 18. 
mars fra 17.00-20.00 begge daga. Kurset blir i 
frivillighetssentralens lokaler.
Lena starter på en kalender(aktivitetshjul), og vi 
kompletterer med konkrete datum.

 Fylkesårsmøtet blir den21. og den 22. mars på Thorn 
Hotell Nordlys i Bodø. Vårt lag har to stemmeberettigede. 
Petr og Lena åker. De tenker støtte Hemnes som er 
kommet med et innspill om at fylkeslaget må ta mer 
ansvar for at kurstilbudet blir mere rettvist fordelt over 
landet. Også Inspirasjonsseminaret er det viktig at alle lag 
har mulighet å få med seg. Hvert lag bes om å ordne med 
en gevinst til fylkeslagets loddsalg. Vi vil bidra med noe 
som er spesifikt for Rana-samfunnet. Eksempelvis boka «Vi
lagde stålet». De reisende tar ansvar for å anskaffe boka.

 Lena hør med kommunen hvis de har ledig lokal til oss.

 Vi tar et medlemsmøte i mai.

 Neste styremøte 23. mars 18.00

 Møtet hevet 18.45

Referent: Ann Helen


