
 

 

Referat styremøte i FFM-Østfold 5. februar 2019 I Rakkestad hos Ada 

Til stede: Tina, Inger Lise, Ada, Herman, Aud,Elisabeth 

 

Saksliste og innkalling 

 

Sak 01/19 Innkommet post + litt diverse korrespondanse 

- brev fra SMA Norge – søknad om lån/støtte 
styret beslutter at vi ikke har økonomi til å gi støtte. Herman skriver svar til dem. 

- Årsmøte i FFO – to kan delta 
Aud og Elisabeth deltar. 

- tilbakemelding på likemannsrapportene – alle 29 ble godkjent ☺  
- søknadsskjemaer for tilretteleggingstilskudd – ikke aktuelt for oss. 
- informasjon om aktuelle kurs på Frambu → vi legger ut på Facebook 
- Henvendelse fra Bingo – vi har meldt oss og fått avtale med Casino  

Drift AS. Herman har sendt inn og Casino Drift ordner alt med lotteritilsynet. 
- Elisabeth har sendt søknad til Kronprinsesse Märthas fond 45.000,- i forbindelse 

med tur til Gurvika.  
- Vi søker Prinsesse  Märtha Louises fond dette året. 
- Vi kan også prøve søke Sofie Mindes fond,men det går på barn og unge. 
- Innkalling til årsmøte på funkis 

Sak 02/19 Økonomi 

a.  Status på konto 
197.593,18,- 

b.  Utestående regninger 
Ingen utestående regninger 

 

Enighet om at vi har en brukskonto og en sparekonto. 
På sparekonto bør det stå en fast sum som kan taes ut opptil 12 ganger i året. 



 

Sak 03/19 Planlegging av årsmøte lørdag 2. mars 

Innkalling er klar. 

Kun regnskapet som mangler – må bare finregnes litt på. 

Vi er enige om at vi bestiller snitter til årsmøtet. 

Sak 04/19 Valg 

Styret ønsker å fortsette i sin helhet og legger ut på Facebook at det er en plass ledig i 
styret 

Sak 05/19 Pengegave/hva skal de brukes til 

Vi har fått en pengegave fra familien til en mann med muskelsykdom som døde.  

Pengegaven er på Kr.8.283,90,- 

Vi sender et pent takkekort til familien og gir tilbakemelding til familien hva pengene skal 
brukes til. 

 

Sak 06/19 Gurvika 10-12 mai 

Bestilt 10.-12. mai 2019 

Opprette et event på Facebook med datoen – mer informasjon kommer 

Sak 07/19 Vårens aktiviteter 

Bowling – lørdag 6. april 14.00 

Likepersonsseminar – prøve å få til et opplegg – Elisabeth og Ada holder i dette 
→ for dem som er og kunne tenke seg å bli likepersoner 

Stoltrim – datoer er satt og lokale booket 

Sak 08/19 Tur til høsten? 

En helgetur f.eks Kiel (båttur) 

Sak 09/19 Eventuelt 


