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FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 TIL 31. DESEMBER 2010 

 

På årsmøtet 17.04.10, deltok det 11 personer hvor av 8 med stemmerett.  

 

Følgende styre ble valgt: 

 

Verv Navn På valg 

   

Leder Alf-Are Skog 2011 

Nestleder Anne Gro Asbjørnsen 2011 

Kasserer Egil Hope 2011 

Styremedlem Karl Henriksen  2011 

Styremedlem  Øystein Grønsdal 2011 

Varamedlem Ingeleiv Haugen 2011 

Varamedlem Randi Stoltz 2011 

 

Tidligere nestleder Lene Henriksen trakk seg i januar/februar 2010 og 

styremedlem Anne Gro Asbjørnsen rykket opp.  

 

Årsmøtet gav styret fullmakt til å 

 

- velge landsmøtedelegater 

- velge representanter til FFO 

- velge studieansvarlig 

 

Styret har ikke valgt studieansvarlig til Funksjonshemmedes Studieforbund.  

 

ÅRSMØTET VALGTE VIDERE: 

   

Valgkomité:   Atle Møen   

Varamedlem:  Tove Linnea Brandvik 

 

I tillegg utnevner styret etter fullmakt fra årsmøte en person som medlem til 

valgkomiteen.  
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FØLGENDE ARBEIDSPLAN BLE VEDTATT: 

 

 1: Nyttårsfest i januar 2010 

 2: Årsmøte i april 2010 

 3: Grillfest i juni 2010  

 4: Høstkurs oktober 2010 

 

GJENNOMFØRTE AKTIVITETER 2010 

 

- Julenyttårsfest ble holdt 10. januar 2010 på Høyteknologisenteret med 48 

deltaker med stort og smått  

 

- Årsmøtet ble avviklet 17. april 2010 på Funksjonshemmedes 

Interessesenter. Det var møtt frem 11 personer hvor av 8 med stemmerett.  

 

- Grillfest ble gjennomført 13. juni 2010 på Sjøsportsenteret for 

funksjonshemmede med grilling og båttur på Nordåsvannet. Det deltok 35 

personer.  

 

- Høstsamling ble gjennomført 2. – 3. oktober på Radisson Blu Hotel 

Norge, Bergen med 47deltakere.  

 

Programmet var omfattende og omhandlet erfaringer fra pårørende og 

muskelsyke til et faglig innlegg ved Laurence Bindoff fra 

Muskelklinikken om genetikk, diagnotisering, med mer, til det offentlige 

hjelpeapparat etter anbudsprinsippet til utenlandsk reiser med Vitaltour 

for å ende opp med orientering om brukerpassordningen og NAV.  

 

Samtidig med konferansen var det Bybanen-tur for den yngre garden med 

omvisning hos NRK Hordaland  så på musikal før det ble avsluttet med 

snopehandel og pizza.  Det var kjempesuksess.  

 

- Informasjon til medlemmene sendes pr post og pr e-post og på 

http://www.ffm.no/forside/fylkeslag/hordaland_sogn_og_fjordane 

 

 

 

 

 

http://www.ffm.no/forside/fylkeslag/hordaland_sogn_og_fjordane
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INNTEKTSBRINGENDE AKTIVITETER 2010 

 

Våre inntektskilder dette året har vært offentlige tilskudd fra Helse Vest, 

Bergen kommune, automatkompensasjon fra Lotteritilsynet og 

Grasrotandelen fra Norsk Tipping.  

 

Styret takker medlemmer og andre som har bidratt med ca kr 10 000 

gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping og oppfordrer andre til å gjøre 

det samme.   

 

Vi er nå 25 mot samme tid i fjor 21 støttespillere fra grasrotandelen.  

 

FORENINGEN HAR VÆRT REPRESENTERT VED: 

 

 Alf-Are Skog deltok på ledersamling i regi FFO Hordaland i mars.  

 

Randi Stoltz deltok på FFMs landsmøte i 2010.   

 

Anne Gro Asbjørnsen deltok på møte høsten 2010 i kommunalt råd for 

funksjonshemmede hvor tema var avlastning til yngre funksjonshemmede.  

 

 Karl Henriksen sitter i sentralstyret i FFM. 

 

På møter høsten 2010 i komiteen for Helse og Sosial i Bergen kommune 

deltok  

 Ingse Møen med innlegg om viktigheten av differensiering av eldre 

og yngre funksjonshemmede i etablering av tjenestetilbudet.  

 Ingeleiv Haugen hadde innlegg om Brukerstyrt Personlig 

Assistanse ordningen og  

 Atle Møen om faren ved konkurranseutsetting av Brukerstyrt 

Personlig Assistanse.  
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SAKER FFM HORDALAND/SOGN OG FJORDANE HAR ENGASJERT SEG I 

 

 Tilgjengeligheten på bybanen i Bergen kommune  

 

 Brukerstyrt Personlig Assistanse – kronikk i Bergens tidende  

 

 Innspill med kommentar til budsjett for Bergen kommune  

 

 Mangelfull sikring av passasjerer i rullestol under transport i maxi-

taxi 

 

 Bedre avlastningstilbud til funksjonshemmet ungdom  

 

ØKONOMI 

 

Lokalforeningens økonomi er tilfredsstillende pr.31.12.10. Se resultatregnskap. 

De vanlige søknadene om økonomiske tilskudd er gått ut, og vi venter på svar.  

 

Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter.  

 

Styret takker for oppslutning om, og deltakelse i våre arrangementer, men ser 

svært gjerne at flere medlemmer deltar. 

 

FFM Hordaland Sogn og Fjordane hadde ved årsskiftet 2010/2011: 

176 medlemmer fordelt med 156 i Hordaland og 20 i Sogn og Fjordane.  

 

 

Bergen 07.februar 2011 

 

For styret 

Foreningen for Muskelsyke Hordaland Sogn og Fjordane 

 

________________ 

Alf-Are Skog  

leder 


