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NETTVERKSSAMLING 

Den 8.—9. november blir det nettverkssamling på Vessia Vel på Flisa, med 

overnatting, faglig påfyll, sosialt samvær og god mat. 

Det kommer innvitasjon med mer informasjon utpå høsten, men sett av datoen 

allerede i dag. 

Om det er noen som har noe de vil bidra med på samlinga eller har ønsker om 
tema, gi beskjed til Brit Mona på mail: post@solortunet.no eller tlf:  922 45 748. 
For eksempel så skal Eva Hartviksen holde motivasjonskurs. 
Eksempler på tema; KSL-godkjenning, regnskap, salg og prissetting, Doffin, 
selvutvikling,facebook, idèutveksling, workshop mm. 
 
Håper å se deg på samlinga i november. 



Hilsen fra Anette. 

PL håper mange kommer på stormøte den 27. 

august, i tillegg til Vedum kommer flere 

sentrale politikere i Hedmark, og det blir 

spennende å høre hva slags tanker disse har 

for IPT i framtida. 

Fylkesmannen i Hedmark har signalisert at de 

vil bidra med tilskudd i forbindelse med 

stormøtet på Mattisrud. 

 

Ny hjemmeside for nettverket lanseres til 

høsten, det blir en 

spennende IPT-høst i 

Hemark. 

 

God sommer! 

 

Anette 



  

  

Styret for 2013: 

Fra venstre vara Tove Lund, styremedlem Brit Mona 

Fredriksen, kasserer Elna Therese Mørch, leder Eva 

Hartviksen, sekretær Randi Mælum og PL Anette Strand 

Slettmoen. 

Ikke tilstede; nestleder Roar Wang og vara Solveig Rosten. 



Årsmøte 

Årsmøte var  den 3. april på Mattisrud i Løten , hos Ingrid Lekved og Jon 

Karlsen., der ble vi godt mottat og  godt i varetatt som vanlig. 

 

Årsmelding og budsjettet ble godkjennt. Godtgjørelsen for styremøter er 

uforandret, dvs kr 400,- pr møte. 

Medlemmskontigenten er fortsatt på kr 1500,-. Men det er opprettet et 

støtte-/familie– medlemmskap på kr 1000,- pr år. Da har en møte og tale 

rett ved årsmøte, men ikke stemmerett og ikke valgbar til styret. En er 

velkommen på samlinger på lik linje med odinære medlemmer. Men en har 

ikke rett til markedsføring gjennom nettverkets nettside, folder mm. 

Så da er det bare å verve medlemmer! 

 

Det var en kort oppsummering av årsmøte. 

Ønsker alle en 

riktig god 

sommer! 

Styret 


