
Referat styremøte Henning Lev Vel 14.10.21

Møtt: Vegard Moen, Per-Ole Austmo, Judith Moen, Per Gifstad, Tor Anders Haugseth, Kåre
Svepstad, Vegard Forbord

Sak 1/21: Konstituering av styret

Verv i styret:
Sekretær: Vegard Forbord
Kasserer: Tor Anders Haugseth

Sak 2/21: Utvalg og komiteer

Helsekomité

Mandat
● Få oversikt over nye og “gamle” tilflyttere til Henning
● Ønske nye velkommen
● Dele ut “gavekort” og eller informasjon om Henning til nye.

Styret anbefaler å dele opp Henning i fem områder med fem ansvarlige for å få bedre
oversikt og sikre forankring i hele Henning-samfunnet.

Lerkehaug: Randi Nilsen
Såsegga/Røli:
Lysheim/Vegmo/Båbua:
Heimstad/Fristaten/Hollbrua:
Ryan/Rygga:

Styret mener Randi Nilsen bør være leder for komiteen da hun sitter i styret i Henning Lev
Vel. Vegard Forbord snakker med Randi.

Gavekort

Det kom et innspill på møtet til et “gavekort” til innflyttere. Dette kan være
gavekort/muligheter fra lagene i Henning til nye.

Løse forslag:
● Kjenne du Båbufjellet: Henningkartet
● Bagabu: Gavekort på billett til neste Bagabu-teaterstykke
● Henning Skotthyll og Vist: Gratiskast på Skotthyll
● Henning Sanitetslag: Få delta på Kløvertur
● Viljar 4H: Gratis stubbe til å koke bålkaffe på
● Henning IL: Et års medlemsskap
● Henning Skytterlag: Gavekort på å treffe nye venner
● Henning T-skjorte til alle nyfødte.

Infoskriv



Sammen med et evt gavekort må det legges ved et infoskriv til innflyttere. Her bør alle
aktiviteter i Henning komme frem.
Minimumsinformasjon om hvert lag: Navn, kort beskrivelse, kontaktperson, hvilken
aldersgruppe passer aktiviteten for, mulighet for oppstart.

Skolen må også ha tilgang på dette infoskrivet for å kunne dele ut til innflyttere.

Mediekomité

Mandat
● Følge opp innhold på Henningportalen og Henning på Facebook.

Styret mener Henningevents bør spørres. Kåre Svepstad følger opp Henningevents.

Sak 3/21: Senterpartiets gruppemøte 25. okt - planlegging

Vegard Forbord skal ha møte med Bjørn Ludvik Bergsmo fredag 15. oktober.

Praktiske avklaringer/forventninger:
● Servering (type, kostnad, fakturering) - Sanitetslagene har gjort sånt tidligere andre

steder.
● Program - hva forventer de av oss?
● Underholdning?
● Kan vi utfordre gruppen til å følge opp lovnadene fra 2019 om flerbrukshus?
● Type møtelokale (projektor, plass osv)

Grovutkast til program
● Omvisning på samfunnshuset - der er det aktivitet i alle rom - altså helt vanlig dag.
● Video: Henningsommer-sangen
● Presentasjon:

○ Kart over Henning
○ Nøkkelopplysninger fra hver organisasjon:

● Medlemstall
● Aktivitetstall / timer / antall
● Dugnadstimer
● Hva bidrar laget med for bygda/kommunen - vise bredden i aktiviteten

○ Nøkkeltall fra Henning
■ Hvor mange bedrifter i Henning?
■ Omsetningstall
■ Sysselsetting

○ Nøkkeltall folkehelse på Båbufjellet
■ Hvor mange passeringer i bommen på fjellveien:

● 2020: 21456
■ Hvor mange passeringer på Såsseggvegen: Kjell Susegg

○ Henning er viktig for Steinkjer
■ Hvor mange deltar på aktivitet i Henning som ikke er fra Henning

● Skotthyll og Vist



● Bagabu
● Sanitetslaget
● Skiklubbene trener på veiene på sommeren og på Båbufjellet

på vinteren.

Henning må utfordre mulighetsrommet:
● Mæreskolen er for liten? Har vi faktagrunnlag for det eller synsing?
● Effekter med å flytte på skolekretsene?: Lysheim, Figgadalen bør til Henning -

kortere reiseveg, plass på Henning skole, trangt på Mære.
● Lansere en Henningvisjonen: drømmesituasjonen - Henning skole og

oppvekstsenter. “Her e det bra å bu”.

Sak 4/21: Allmannamøte i nov - «Mulighetskveld» /«Fremtid og begeistringskveld»
Styret diskuterte Aksel Tjora. Vi konkluderer med at han har for dyr for oss, men hvis
Steinkjer kommune betaler for ham så er det selvsagt greit. Hvis ikke så sjekker vi
muligheten for at styret deltar på møtet i Stod. Det kan gi en inspirasjon til at lagene kommer
mannsterkt på en mulighetskveld.

● Kan styret i Henning Lev Vel delta på møtet i Stod?
● Hva ønsker vi med kvelden? -  Se mulighetene i Henning.  Henning Lev Vel skal

presentere seg.
● Hvor mange ønsker vi skal delta? - over 100 - 120 stk
● Hvordan får vi folk til å komme? -  Hvert lag må inspirere sine til å delta.
● Bolyst må oppsummere og fortelle om alt som har skjedd i Bolyst.

Vi bør ha et møte med Grete i Bolystteamet for å planlegge

Saker til neste møte
● Årshjul/kalender
● Nye medlemmer av Henning Lev Vel
● Kanskje en organisasjon kan presentere seg på hvert møte?

Vegard Forbord
Sekretær


