LEDER

Alle reiser har en ende
Alle reiser har en ende; nå har min reise som leder for FFM nådd endestasjonen. Jeg håper
allikevel å kunne bidra i et fremtidig styre, men med en annen funksjon. Fremtidig ivaretaker
av brukermedvirkning er noe jeg fortsatt kunne tenke meg å arbeide med.

Foreningen for Muskelsyke (FFM)
er interesseorganisasjonen for
muskelsyke i Norge.
Gjennom 13 fylkesforeninger og
14 diagnosegrupper informerer og
hjelper vi muskelsyke og deres
pårørende, og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser.
Foreningen sprer kunnskap om
muskelsykdommer og muskelsykes
livssituasjon, medvirker til bedre
behandlingsmuligheter og støtter
forskning omkring muskelsykdommer.
Foreningen er med i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
og har søsterorganisasjoner i en rekke
land.

FFM ble stiftet i 1981.
Foreningens høye beskytter er
prinsesse Märtha Louise.

FORENINGEN
FOR MUSKELSYKE

Jeg gikk inn i FFM med brukermedvirkning som hovedfokus. Det har gitt resultater for FFM
i og med at vi har oppnådd å bli plassert på det nasjonale kartet i dette arbeidsfeltet.
Å ha brukermedvirkning i fokus har medvirket til en betydelig økning i medlemstall.
FFM har oppnådd en sunn økonomi; noe som skyldes dyktige medarbeidere.
Jeg ønsker den nye leder lykke til i arbeidet med det som leder/landsmøte legger som føring for
fremtiden.
FFM er en interesseorganisasjon som må ha rom for alle muskelsyke, dette betinger at det er
rom for forskjellige meninger om vanskelige tema. FFM ”må” ikke ha et offisielt syn på alt og
alle, men vi må ha rom for å kunne snakke om det som kan være vanskelig. Det å tilegne seg
kunnskap gir mulighet for bedre mestring av et vanskelig liv med våre begrensinger.
I en tid med nyansert syn på forskjellige tema har det gitt som resultat at vi får en grundig
gjennomgang av mandater og vedtekter frem til landsmøte 2009. Jeg tror det er svært viktig at
FFM tar verdier inn i de nye vedtektene. Det er avgjørende i en organisasjon som vår at vedtektene er verdibasert. Menneskeverd, likeverd og respekt er kanskje viktigere her enn andre
steder i samfunnet?
Leder i FFM er også leder i Fondet for forskning om muskelsykdommer. Det er viktig at våre
medlemmer husker på de muligheter det gir nå som fondet nesten har fordoblet sin kapital.
Til slutt takk for tilliten: To år med hånda på roret i FFM har gitt meg gode erfaringer,
samtidig er det en glede å kunne overlate en skute til andre, i god styrefart.
Bjørn Moen

På grunn av trykkingsfristen for Muskelnytt ble denne lederen skrevet før ledermøtet og valget.
Siste: Laila Bakke-Larsen ble valgt til ny leder i FFM på ledermøte 24/5-08. For styresammensetningen se side 32.

TA GJERNE KONTAKT MED FFM-KONTORET

Bergsalléen 21, 0854 Oslo
Tlf 23 21 54 50, Faks 23 21 54 69
Telefontid: kl 9.30 - 15.00
alle dager unntatt torsdag.
Besøksadresse
Bergsalléen 21, tidligere «Berg gård»
«Verkstedet» på nedsiden av hovedbygget
FFM flytter 20. juni, og kontoret er stengt i juli.
Se www.ffm.no for nærmere informasjon.

E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042
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Eyrun Thune
generalsekretær
Tlf 23 21 54 50 / 411 90 702
eyrun.thune@ffm.no

Beth Folkan
regnskapsføring og medlemsregisteret
Tlf. 23 21 54 51
beth.folkan@ffm.no
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