
Velfortjent hyllest til tre av våre mest markante tillitsvalgte. 
 
 
I en høytidelig seremoni på Quality Hotel Mastemyr ble det i helgen foretatt 
overrekkelser av Norges Handikapforbunds sølvnål til tre av våre mest 
markante medlemmer i NHF Sarpsborg. 
 
Norges Handikapforbunds sølvnål er forbundets nest høyeste utmerkelse og 
deles ut til medlemmer som gjennom lang tid har gjort en innsats for Norges 
Handikapforbund og mennesker med funksjonsnedsettelser. 
 
Et av kriteriene for tildeling av NHFs sølvnål er 10 års innsats som tillitsvalgt i 
lokallag/fylkeslag/regioner/ landsforeninger eller som ansatt i forbundet. Våre 
mottakere av NHFs sølvnål har alle lang fartstid og er i høyeste grad kvalifiserte 
mottagere. 
 
Nedenfor er en kort beskrivelse av de tildelte. 
 

• Ingelinn Olsen Buvik, - har hatt ulike tillitsverv siden 1989 i NHF 
Sarpsborg, dette være seg som styremedlem, sekretær, 
økonomiansvarlig og studieleder. Styremedlem i Stenerødheimen og 
vara til det kommunale rådet i Sarpsborg – Ingelinn har arbeidet mye for 
NHF siden hun ble medlem i 1983. 

 

• Tone Lillestølen - Sekretær i NHF Sarpsborg 2012 – 2018. 
Økonomiansvarlig i LKB Østfold fra 2004-2006, tok over ledervervet i 
2006 til 2013. Regionstyret i NHF Øst med forskjellige verv 2011 -2019. 
Likeperson LKB 2009-2015, og 7 år i det kommunale rådet i Sarpsborg. 

 

• Per Erik Løkkevik – var nestleder i NHF Sarpsborg fra 1998 til 2010: Hatt 
forskjellige verv i NHF Sarpsborg siden 1997 og frem til 2010. Satt i 
regionstyret til NHF Østfold – fra 2001 – 2002. LARS Hovedstyre – leder 
2004-2006, styremedlem 2003 – 2004. Representant i det kommunale 
rådet i Sarpsborg i mange år. 

 
Det var kun Ingelinn Olsen Buvik fra NHF Sarpsborg, som hadde anledning til å 
delta på overrekkelse-seremonien. 
 
Styret i NHF Sarpsborg slutter seg til rekken av gratulanter. 
Se bilder nedenfor. 



 
 
 
 

Regionleder Arild Karlsen foretok 
åpningen av den høytidelige 
utdelingen av sølvnåler. 

Ingelinn Olsen Buvik fikk overrakt 
sølvnålen av tidligere forbundsleder 
Arne Lein 

Et knippe glade mottagere av NHFs sølvnål 


