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Årsberetning For NHF Halden Aremark 2011
Styret har bestått av:
Leder Turid Eriksen
Nestleder Lill Hansen
Sekretær Anne Karin Johansen
Kasserer Willy K Aagaard
Styremedlem Rigmor Amundssen
Marit Saksæther
Sophie Kozevar
Fastmøtende vara Bodil Sørensen
2 vara Odd Bergquist
3 vara Bjørg Karlsen
Styret har hatt 8 styrmøter
Medlemsmøtene
Oppmøte i 2011 var litt lavere enn året før men vi er veldig fornøyd. Det er ikke
mange lag som kan stille med så mange medlemmer som er så trofaste. Vi har
hatt variert underholdning/tema med bokhandler Andersen og
stortingsrepresentant Wenche Olsen. På Temamøte med Wenche var det BPA
eller brukerstyrt personlig assistent som var oppe og Hilde Andersen var
tilstede og delte sine erfaringer med oss. Sang og musikk er også populært og
mange koser seg når det blir oppfordret til allsang.
Økonomien
Vi har en trygg og god Økonomi. Bingoen gir oss mye av inntektene.. Og lotteriet
vår er den andre store inntektskilden
Basarkomiteens leder Evy skriver: Vi har hatt 3 møter i 2011. Hvor vi fordelte
oppgavene oss i mellom .Da vi begynte basaren 23-24 september i Storsentret
hadde medlemmene kommet med mange flotte gevinster. Komitemedlemmene
hadde gjort en flott jobb ved å gå rundt i butikken og spørre om en gevinst til
basaren.
Vi satt og solgte lodder på 4 steder i 10 dager.2 økter hver dag fra kl.11.00 til
kl.17.00
Det ble også solgt lodder på Fjellturen, medlemsmøtene og juleavslutningen.
Basarkomiteen ønsker og takkelve alle som har solgt lodder og støttet basaren
med gevinst. Grasrot andelen gir oss også noen kroner i kassa og av alle
Handikap som er registrert er vi den 3 beste og det er jo flott.
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Handikappolitisk arbeid
Temadagen vår med Wenche Olsen var et forsøk på et åpent møte. Vi vil prøve å
få til flere sånne type møter for å bevisstgjøre både våre egne medlemmer og
folk som bor i Halden og Kanskje trenger litt motivasjon for å ta kontakt med
laget vårt.
3 desember prøvde vi å nå ut til publikum med en stand. Det handikappolitiske
budskapet vårt var bolig politikken trenden her er større boligkomplekser og
blanding av flere brukergrupper. Noe vi i NHF er sterk motstander av. Vi delte
ut foldere og løpesedler.
Representantene våre i det kommunale rådet gjør en viktig jobb med å spre
Handikappolitiske retningslinjer og sjekke at lover og forskrifter blir fulgt.
Valget 2011 gjorde at vi fikk litt mindre innflytelse, men sånn er det jo i et
Demokrati.

Besøkstjenesten: Evy har skrevet en liten rapport : Besøkskomiteen har hatt 4
møter 2011.Vi har delt ut ca. 50 blomster til medlemmene.
Vi kjørte ut 22 blomster til Påske.Vi var to biler og delte utkjøringen.
Vi har også besøkt medlemmer på Iddebo, Sykehjemmet og Waterland.
22 november hadde vi en hyggelig sammenkomst i kafeterian på
Busterudgataeldresenter. Jentene i komiteen hadde dekket og pyntet et flott
langbord Vi var 21 stk. Hadde bestilt taxi til de som kom fra Waterland. Vi
koste oss med kaffe, snitter og bløtekake.Alle fikk en gevinst og blomst med seg
hjem.Altså en meget vellykket kveld som medlemmene var stor fornøyd med.
.
Bading
Ann Kristin Samuelsen som er badevakten vår har kommet med følgene
opplysninger :
I 2011 har det vært 7 stykker som har badet i bassenget på sykehjemmet.Vi har
badet alle mandager som ikke har vært helligdager, eller ligger i skolens
ferier.Det er fortsatt plass til flere i bassenget, så vi håper det er flere som
har lyst til å være med på mandager fra 17-1830, på sykejemmet.

Samarbeid med Sarpsborg og fjelltur
Vi har i år som sist år hatt et kurs sammen med Sarpsborg tema denne helgen
var rekruttering og markedsføring. Det ble en fin helg og klarer vi å utrette
noen av ideene så blir det bra. Vi har fått laget folderne og vi har stått på stand.
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Fjell turen vår til Pers Hotell på Gol er jo også et sånt samarbeidsprosjekt. Og
HC rommene var store flotte og dyre, maten var heller litt så som så, men en
helt grei tur. Arne Lein Besøkte NHF Sarpsborg og flere av oss stilte opp og
fikk noen tanker om konsekvensene av det nye statsbudsjettet.
Representasjon og Kurs
AOF sitt Årsmøte Rigmor Amundsen og Turid Eriksen
Høst konferanse Lill Hansen og Anne Karin Johansen
Region Øst sitt årsmøte Lill Hansen Willy Aagaard Ann Kristin Samuelsen
AnneKarin Johansen
Områdemøte Lill Hansen Turid Eriksen Rigmor Amundsen Svein Åge Johansen
og Anne Karin Johansen
Medlemsmøte i Sarpsborg Turid Eriksen Rigmor Amundsen Sophia Kocevar Berit
Jacobsen Willy Aagaard
FFH: Turid Eriksen, Anne Karin Johansen
Rådet For Funksjonshemmede: Willy Aagaard Evy Gunn Hultberg var vara fram
til valget
Bingoringen Lill Hansen
Region øst tilgjenglighetskomiteen Willy Aagaard
Brukerutvalget det nye sykehuset Østfold Willy Aagaard
Studieutvalget Region Øst Anne Karin Johansen
Safo Øst Evy Gunn Hultberg
Valgkomiteen i region Øst Turid Eriksen
Badevakt; Ann Kristin Samuelsen

Styret vil også i år takke alle sine tillitsvalgte og medlemmer for den jobben
som blir lagt ned.
Det er morsomt å representere NHF Halden vi er et godt drevet lag med
mange medlemmer i ryggen som er med å stiller opp.

Anne Karin Johansen
Sekretær

