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FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I AGDER 
 
 
Årsberetning for perioden 01.01.21-31.12.21 
 
Fram til årsmøtet 25. mars 2021 besto styret av: 
 Leder   Tone I. Torp 
 Nestleder  Jon Magnus Dahl 
 Kasserer  Anne-Lise O. Andersen 
 Sekretær  Elin Sunde 
 Styremedlem  Hildur Dybesland 
 1. varamedlem  Reidar H. Horrisland 
 2. varamedlem  Isabell-Th. Bjørnstad-Høglund 
 
Årsmøtet 25. mars 2021 gjorde følgende valg: 
 Leder   Jon Magnus Dahl  Ny, 1 år 
 Nestleder  Hildur Dybesland  Ny, 1 år 
 Sekretær   Elin Sunde   Gjenvalgt, 2 år 

Kasserer	 	 Tone I. Torp	 	 	 Ny, 1 år 
 Styremedlem  Reidar H. Horrisland 	 Ny, 2 år 
 1. varamedlem  Isabell-Th. Bjørnstad-Høglund Ny, 1 år 
 2. varamedlem  Hilde Haukom   Ny, 1 år 
 
Øvrige valg: 

• Valgkomite:  
Valgkomiteen klarte ikke å skaffe villige personer til å påta seg verv i valgkomiteen. Ingen på 
årsmøtet meldte seg frivillig. Årsmøtet ga derfor styret fullmakt til å foreslå kandidater, jf. 
vedtektene § 5.  
	
Etter at styret behandlet saken ble det vedtatt at Jon Magnus Dahl og Tone I. Torp fra styret 
forespurte Syvert Skagestad utenfor styret om sammen å kunne fungere som valgkomite frem 
til årsmøte i 2022. Valgkomiteens sammensetning ble i tråd med styrets vedtak. 
 

• Delegat til landsmøte:  
Styrets ansvar å utpeke.  
 

• Delegat til ledermøter:  
Styrets ansvar å utpeke.  
 

• Revisor:  
Ånen Sindland Ny, 1 år 

 
Styret har i perioden hatt 6 styremøter, og har behandlet 70 saker + e-post og henvendelser som har 
kommet inn i postlistene og på Facebook-siden. 
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Medlemsstatistikk: 
 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 
Hovedmedlemmer 74 67 69 63 59 
Husstandsmedlemmer 36 20 21 18 19 
Støttemedlemmer 3 5 5 5 6 
Æresmedlemmer 4 4 3 3 3 
Abonnenter* 3 4 6 6 9** 
Totalt 120 100 104 95 96 

 
*Noen av abonnentene er gratismedlemmer. 	
**En tellefeil fra årene tidligere har ført til det over flere år er feilregistrert med 10 abonnenter. 
 
Kontakt mot publikum: 
Hovedforeningen har en hjemmeside på internett, med lenker mot fylkeslagene. Vi står oppført med en 
oversikt over styret, kontaktinfo, hvordan man kan støtte fylkeslaget, oversikt over planlagte 
aktiviteter og linker til artikler som vi har sendt inn til medlemsbladet Muskelnytt. 
 
Facebook-siden til fylkeslaget (”Foreningen for Muskelsyke i Agder”) er også opprettholdt og 
oppdateres jevnlig. Fylkeslaget har også fått publisert flere artikler og bilder i Muskelnytt. 
 
Internt i fylkeslaget er det sendt ut fire medlemsbrev (vinter, vår, sommer og høst). 
 
Aktiviteter: 

• 25.03.21: Årsmøte, Google Meet. Ordinære årsmøtesaker. 10 deltakere. 
• 21.08.21: Paragliding på Bygland – Mestring av nye høyder. Aktivitetens mål var at 

medlemmene skulle kunne ta sjanser. Båten på fjorden dro ei line på 1000 m slik at 
tandempilot og elev lettet fra glassletta og fikk høyde nok til å fly alene. Dette ga en enorm 
mestringsfølelse. Noen hadde nok med en rolig flytur, andre fikk akrobatikk i lufta. En stor 
takk til Bygland Luftsportklubb for tilrettelegging. Reportasje på Norsk Tippings Extra-
sending på NRK 31.08.21. 15 deltakere, hvorav 7 flydde paraglider.	

• 19.09.21: Privat omvisning i Kristiansand Dyrepark. På samlingen delte vi erfaringer om 
tilgjengelighet i parken og hvordan assistanse kan muliggjøre mye av aktivitetstilbudet i 
parken. Vi snakket også om klær og utstyr for å holde oss varme ute i kulden. 8 deltakere, 13 
påmeldte. Arrangementet skulle vært avholdt 02.06.21 med 25 påmeldte deltakere, men måtte 
flyttes grunnet lokale koronarestriksjoner. 

• 31.10.21: Seminar med foredrag av Arvid Heiberg, Scandic Sørlandet. Heiberg er lege og 
professor i medisin, mest kjent for studier innen sosialmedisinsk genetikk og veiledning til 
familier med arvelige sykdommer. Utnevnt til hedersbevisning fra FFM på landsmøtet 2021. 
Tema var nye medisiner, Sjelden-strategien og NMK-samarbeidet. Vi delte erfaringer om å 
leve med ulike diagnoser, om trening og aktivitet. Nevrologiske avdelinger på Sørlandet 
sykehus HF var invitert, men ingen møtte. 23 deltakere, 25 påmeldte. 	

• 27.11.21: Julebord, Rosfjord Strandhotell Lyngdal. Programmet bestod i julebuffet, lotteri, 
konkurranser og sosialt samvær. Vi hadde også et faglig innlegg av Helene Dahl, klinisk 
ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat. I innlegget fortalte Dahl om sin egen reise før vi 
fikk reflektere over hva mat er. Mat er så mye mer enn næringsstoffer og energi. Dahl fortalte 
også om egne erfaringer med muskelsykdom. De generelle kostrådene fra Helsedirektoratet 
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ble gjennomgått med “muskelsyk-briller” på. Spørsmål og svar etter innlegget.  22 deltakere, 
24 påmeldte.	

• 30.11.21: Digital samtaleserie. Fylkeslaget var vertskap i en serie av nettsamtaler kalt “Den 
gode samtalen” på initiativ fra FFM sentralt. I presentasjonsrunden fortalte vi hva som opptok 
oss for tiden. Etter det valgte vi å dele erfaringer om trening og aktivitet. Vi snakket også om å 
ha en sjelden sykdom og å treffe andre i lignende situasjon som en selv. Positiv opplevelse. 8 
deltakere.	

 
Den 03.05.21 møtte representanter fra styret el-innebandygjengen på Sør Amfi Arendal. Møtet kom i 
stand etter styrets ønske om å gjøre FFM kjent for yngre medlemmer og samtidig bli bedre kjent med 
en idrett flere av våre medlemmer mestrer på tross av varierende funksjonsnivå. 
 
Representasjon/deltakelse: 

• 17.02.21: Digital quiz, FFM i Trøndelag (Elin Sunde, Isabell-Th. Bjørnstad-Høglund). 
• 24.02.21: Kurs i Teams - Nybegynner, FFO (Elin Sunde). 
• 03.03.21: Miniwebinar – Boligstrategi, FFO Agder (Elin Sunde). 
• 17.03.21: Miniwebinar – Samtaletjenester, FFO Agder (Elin Sunde) 
• 22.03.21: Digitalt seminar for brukerrepresentanter- og organisasjoner, Nasjonalt servicemiljø 

for medisinske kvalitetsregistre (Elin Sunde).  
• 14.04.21: FFMs fellessamling for ledere i fylkes-FFM, FFMU og SST (Jon Magnus Dahl). 
• 15.04.21: Webinar – Er BPA løsningen på alt? Humana omsorg og assistanse/FFM i Østfold 

(Elin Sunde). 
• 27.04.21: Kurs i Teams – Lage webinar og kurs, FFO (Elin Sunde). 
• 28.04.21: Webinar – Livskvalitet i urolige tider, LHL (Elin Sunde). 
• 05.05.21: Webinar – Hvordan kommuniserer legen din og hva slags pasient er du? LHL (Elin 

Sunde). 
• 02.06.21: Webinar – Fundraising Skillshare, Profundo (Jon Magnus Dahl, Tone I. Torp). 
• 26.-27.06.21: FFMs digitale landsmøte (Jon Magnus Dahl, Elin Sunde, Tone I. Torp). 
• 31.07-06.08.21: Komitemedlem i Aktiv Uke for ungdom (Isabell-Theres Bjørnstad-Høglund). 
• 15.-17.10.21: FFMs likepersons- og jubileumshelg, Scandic Oslo Airport (Jon Magnus Dahl, 

Tone I. Torp, Isabell-Theres Bjørnstad-Høglund). 
• 25.10.21: Dialogkonferanse, FFO Agder / SAFO Agder / Kreftforeningen / Sørlandet sykehus 

HF (Jon Magnus Dahl). 
• 30.10.21: Ledermøte, FFO Agder (Jon Magnus Dahl). 
• 24.11.21: Skjemautfyllingskurs på Teams, Funkis (Tone I. Torp).	
• 03.12.21: Webinar: CRPD inn i norsk lov - hva kan det bety? FFO (Elin Sunde). 

 
I FFMs prosjekt om “Virtuelle treningspartnere (VT)” deltok Jon Magnus Dahl og Tone I. Torp som 2 
av 3 nøkkelpersoner som representanter for henholdsvis muskelsyke med middel og svak 
muskelstyrke. Prosjektet lever videre i form av treningsvideoer på FFMs hjemmeside. 

 
Medlemmer i Agder er også representert i FFMs sentralstyre:  

• Jon Magnus Dahl er styremedlem. Via vervet er han oppnevnt som brukerrepresentant i 
Muskelregisterets fagråd. 	

• Syvert Skagestad er medlem i valgkomiteen.	
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Syvert Skagestad er styremedlem i FFO Agder, etter forslag fra FFM i Agder. 
 
Det er også medlemmer som er med i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i ulike 
kommuner.  
 
Fylkeslaget er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Studieforbundet Funkis. 

 
Økonomi: 
Styret legger frem et regnskap med overskudd. Overskuddet kommer hovedsakelig som følge av at vi 
har mottatt økte bingomidler og holdt oss innenfor budsjettet. Aktivitetsnivået i 2021 ble totalt sett 
ganske likt et normalår som før korona. Vi var heldige med forholdsvis lavt smittetrykk i samfunnet 
når arrangementene skjedde. Nå som samfunnet gjenåpnes må vi fortsatt vise ekstra forsiktighet for 
våre medlemmer da mange er i risikogruppe for alvorlig forløp. 
 
Fylkeslaget har etter endringer nå pantekasse kun hos Bunnpris Arendal, men vi er åpne for forslag til 
flere steder for etablering. Fravær av fysiske arrangementer har ført til reduserte lotteriinntekter. Vi har 
mottatt økt støtte fra Grasrotandelen i Norsk Tipping. Vi takker alle våre bidragsytere for verdifull 
støtte. 
 
Minnefondskontoen stod uberørt i 2021. Muskelsyke ungdommer i Agder er velkomne til å søke 
støtte. Styret kan vise til retningslinjene for tildeling. 
 
Styret takker for samarbeidet i året som er gått, og ønsker nytt styre lykke til med arbeidet. 
	
Det er gledelig å se at nye medlemmer kommer på våre arrangementer. Vi oppfordrer alle til å verve 
nye medlemmer og å støtte opp om foreningens arrangementer.  
 
 

- Styret - 
 

16. februar 2022 


