
Referat fra styremøte, Indre Østfold LOP, tirsdag 23.oktober.                                                        

 Sted: hos May Lisbeth Hysestad.                                                                   

 

Sak 31/2018 Kurs -og konferanseutvalget ønsker innspill om temaer til kurs i april 2019.             

Vedtak: Det er ønskelig med mere informasjon om Sentralstyret og utvalgene, mer om hvordan det 

jobbes sentralt. Det er også ønskelig at det fokuseres på hva som er lokallagenes ansvar og plikter. 

Herunder hvilke oppgaver og ansvar bør tillegges lokallagenes styrer. Og mere spesifikt - hvilke 

arbeidsoppgaver skal de forskjellige inneha: lokalleder, nestleder, kasserer, sekretær bog 

styremedlemmer. Samt valgkomite og revisorer. Det ønskes noe mindre gruppearbeid. Gruppene 

som opprettes bør ha mest mulig til felles / lik størrelse. 

 

Sak 32/2018 Dialogkonferanse i Eidsbergkommune med lag og foreninger. Det ønskes tilbakemelding 

om temaer vi ønsker skal tas opp.                                                                                                                       

Vedtak: Vi mener at fellesinfo. er OK. Men etter det må idrett og andre lag og foreninger deles. 

Tidligere har vi vel følt på at det etter deling at det har vært mest fokus på korps og kor etter deling. 

Men det er vel ikke naturlig å dele det ytterligere.  Tema som ønskes er info om ny kommune- hva 

med lag og foreninger og samarbeid med kommunen etter 2020. Når det gjelder Seniorkafe, 

erfaringer så langt og hva tenker kommunen videre er vel et tema for oss foreninger som har vært 

involvert i dette.                                                                 

 

Sak 33/2018 Forberedelser til førjulstreffet på Bamsrudlåven 27.november.                                                        

Vedtak: Erik oppdaterer velkomstsangen til 2018 versjon og sender den til Bjørg. Hun kopier takk for 

maten sang og kaffevise + Livet er bra og mangfoldiggjør disse. Baking Bjørg 2, May Lisbeth 2, Karin 1 

og Gunvor 1. Bjørg leder Førjulstreffet. Styret møter 15.30. 

 

Sak 34/2018 Regnskapsrapport pr. 30.9. Ved Gunn.                                                                            

Vedtak: Økonomien er god. Rapporten tas til orientering. 

 

Sak 35/2018 Medlemslister. Oppdatering om medlemstilgang og frafall. Ved Bjørg.                                 

Vedtak: Pr. dato har foreningen 129 medlemmer. Rapporten tas til orientering. 

 

Sak 36/2018 Dato og sted for møte mellom Bjørg, Gunn og Randi for planlegging av budsjett 2019, 

regnskapsgjennomgang og attestering, medlemmer inn /ut 2018                                                                      

Vedtak. Møte holdes hos Bjørg 8.januarkl.12. 

Sak 37/2018 Avtale dato og sted for forberedende møte angående årsmøte 2019. med påfølgende 

møte med valgkomiteen.                                                                                                                                                    

Vedtak: Møte holdes hos Erik 22.januar kl.12. Valgkomiteen inviteres til kl.13. 

 



Sak 38/2018 Dato for årsmøte 2019.                                                                                                           

Vedtak: Møte skal avholdes 27.februar kl. 12 på Opsahl kafe ‘, Mysen Filadelfia kirke. 

 

 

Sak 39/2018 Møteplan for medlemsmøter første halvår 2019                                                                     

Vedtak: Medlemsmøter:27.februar = forut for årsmøte samme dag.  27. mars og 8. mai.    Det skal 

planlegges en dagstur i juni. 

 

Sak 40 /2018 Temaer første halvår 2019                                                                                                   

Vedtak: Til 27.februar forespørres Espen Storeheier eller Jan Erik Eide - tema Pleie- og 

omsorgstjenester fra 2020 i Indre Østfold kommune. Til 27.mars forespørres Ole Henrik Ellestad - 

tema Naturlige variasjoner i klimaet, og Kirkens Bymisjon- deres arbeid, med fokus spesielt på 

Østfold /Indre Østfold. Til 8.mai forespørres Are Flåøien om et foredrag om Fortets historie og 

omvisning for interesserte. Det tas kontakt med hun som driver restauranten med spørsmål om det 

er mulig å ha møte der med foredrag og bevertning. Sjekk pris? Må vi ha påmelding?                                                                                                                                    

(Randis tilføyelse: Er ikke det mulig kan vi ha foredrag og bevertning på Opsahl kafe som vanlig og 

interesserte reiser til Fortet for omvisning?) 

 

Sak41/2018                                                                                                                                                                        

Utsendelse av innkalling til styremøte og halvårsprogram 2019          

Vedtak: Lokalforeningen foretar utsendelsen.                                                                                                                                                                       

 

Sak 42/2018   I møte kom det fram ønske om å tilby et nytt datakurs.  

Vedtak: Tidligere er dette gjennomført i samarbeid med Mysen Videregående skole / 

ungdomsbedrifter. Styret tar vi stilling til dette før sommeren 2019. Blir det aktuelt skal 

styret sende en forespørsel til skolen. Dette bør skje før skolens sommerferie eller 

 

 

Ref. Randi 

 

 


