LFA Hordaland.
Årsmelding for 2013.
Året 2013 har vært et aktivt år for Lfa Hordaland. Siden årsmøtet i februar 2013 har vi vært
med på flere samlinger av faglig og sosial karakter. 31.mai til 02.juni 2013 stod Lfa
Hordaland som arrangør for et vårtreff på Kviknes Hotell i Balestrand. Der deltok 15 personer
fra Hordaland og fra Møre og Romsdal. Lørdagen hadde vi en fin båttur på Sognefjorden til
en plass som heter Finden der vi hadde en flott omvisning og der vi spiste lunsj,
På dette treffet var det sosiale tillagt stor vekt, og det ble gitt mange positive tilbakemeldinger.
8.desember 2013 arrangerte Lfa Hordaland en førjulssamling for sine medlemmer. 16
personer deltok. Vi startet med et flott julebord på Hotel Radisson SAS Norge, for deretter å
gå på Frelsesarmeen sin julekonsert i Grieghallen.
Vi har planlagt flere arrangement i 2014, men det er foreløpig ikke bestemt hvor og når disse
vil holdes. Vi håper på mange innspill på årsmøtet der dette vil bli diskutert.
En styremedlem fra Lfa Hordaland, Helge Kvaale, er med i Rehabiliteringsutvalg i Helse
Vest, avd. Voss Sjukehus-område.
En representant fra Lfa Hordaland, Gisle Hagenes, sitter i sentralstyret til Lfa, Aksel Låstad er
vararepresentant.
En deltager, Aksel Låstad, vart på årsmøtet til NHF Sørvest valgt inn som 2. vara i styret for 2
år. Han vart også valgt som delegat for NHF Sørvest til NHF sitt landsmøte i juni 2013.
Lfa Hordaland var også deltager på Funkisdagen i Bergen.
Stine Therese Børstad har i 2013 deltatt på:
- 2 TUP samlinger
- Årsmøte til NHFU Sørvest og på Haraldvangen
- Årsmøte til LFA på Gardermoen
- Funkisdagen
- Tillitsmann kurs
På årsmøte i LFA sentralt deltok to utsendinger fra Hordaland: Helge Kvaale og Stine Therese
Børstad. Fatmatha Sia Alpha og Daniel Ghebrehannes var observatører..
Styret har siden årsmøtet sist år bestått av følgende medlemmer: Gisle Hagenes, leder, Aksel
Låstad, nestleder, Helge Kvaale, kasserer, Stine Therese Børstad, styremedlem, Per
Gulbrandsen, styremedlem, Roald Hauge varamedlem styret. Vi har i perioden hatt 6
styremøter i tillegg til en rekke samtaler pr. telefon.
Styret vil takke for året som er gått og håper på god aktivitet i tiden som kommer.
Styret

