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ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2009. 

 

NORSK OSTEOPOROSEFORENING (NOF) 

 

Norsk Osteoporoseforenings formål er: 

- samle inn og formidle informasjon om osteoporose (benskjørhet) og beslektede 

sykdommer. 

- Støtte forskning for å finne årsaker og utbredelse og å bedre 

behandlingstilbudet. 

- Gi uttalelser og fremme tiltak for pasienter med osteoporose og beslektede 

sykdommer. 

 

 

1. Organisering. 

Foreningen ble stiftet som pasientforening i stiftelsesmøte i januar 2009. 

 Det ble søkt om godkjenning i Helsedirektoratet og dette ble godkjent i februar 

2009. 

 

NOF’s vedtekter ble vedtatt på foreningen stiftelsesmøte 22. januar 2009. 

 

 

2. Årsmøtet er foreningens øverste organ. 

 

I 2009 er det holdt stiftelsesmøte 22. januar hvor foreningen ble stiftet. Etter 

stiftelsesmøtet ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for å velge styre og vedta 

driftsform frem til ordinært årsmøte 12. juni 2009. 

 

I tilknytning til stiftelsesmøtet 22. januar ble det i tråd med vanlig praksis avholdt 

faglige seminarer: 

 Hvor mange har osteoporose i Norge? v/ Professor emeritus Jan A. Falch. 

 Hvor går forskningen på medikamentell behandling av osteoporosepasienter, v/ dr. 

med Johan Halse. 

 

3. Æresbevisning i 2009: 

 

Foreningens styre valgte å utsette denne saken i 2009. 

 

4. Styret er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene.  

Styret i NOF har i 2009 hatt disse styremøter: 

1. 21. januar (rådsmøte) i forbindelse med stiftelsesmøtet. 

2. 13. mars på Aker. 

3. 5. mai – telefonmøte. 

4. 12. juni i forbindelse med årsmøtet. 

5. 10. september Gardermoen. 

6. 23. oktober Gardermoen (fortsettelse av møtet 10.sept) 

7. 8. desember – telefonmøte. 
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5. Andre møter: 

Det har i tillegg til styremøtene vært flere møter mellom styreleder og generalsekretær 

i forbindelse med forberedelse av møter. 

Foreningen arrangerte lederkonferanse for lokalforeningsleder og likemenn i 

støttegrupper på Gardermoen den 11. og 12. september. 

Foruten dette har det vært flere formelle møter mellom samarbeidspartnerne Novartis 

Norge AS, Nycomed AS, AMGEN Norge AS og MSD Norge AS. 

Likeså flere møter med Norske Kvinners Sanitetsforening i forbindelse med utvikling 

av samarbeidsavtale mellom foreningen etter stiftingen av NOF som pasientforening. 

Også andre samarbeidspartnere er det avholdt møter med i 2009. 

 

 

6. Styrets sammensetning 2009 - 2012: 

Ingjerd Mestad  - Leder 

Tordis Ekeberg  - Nestleder. 

Berit Karten Myhra - Styremedlem 

Inger Johanne Nossum - Styremedlem, død 29. august. 

Berit Karen Myhra - Styremedlem 

Kari Humlen Walle - Styremedlem 

Randi Marie Larsen - Varamedlem til 30. august. Styremedlem fra dette 

tidspunkt. 

Kari Reichborn-Kjennerud - Varamedlem. 

 

7. Forskningsutvalget: 

 

Professor dr. med Erik Fink Eriksen ble valgt til NOFs representant i N.K.S. 

forskningsutvalg jfr. samarbeidsavtalen mellom NOF og N.K.S. fra og med 2009. 

 

8. Redaksjonskomité for bladet osteoporose: 

Redaksjonskomiteen har bestått av: 

 Generalsekretær Jan Arvid Dolve 

 Prof. emeritus Jan A. Falch. 

 Journalist Eva Vigeland. 

 Sykepleier Synøve Sørlie. 

 

 

9. Ansatte i Norsk Osteoporoseforening. 

Foreningen har i 2009 hatt disse ansatte: 

Generalsekretær Jan Arvid Dolve i 100 % stilling.  

Sykepleier Synøve Sørlie i 30 % stilling. Synøve har betjent informasjonstelefonen to 

dager i uken med til sammen 6 timer og resten av arbeidstiden knyttet til utvikling av 

brosjyremateriell og oppdatering av tema ark, samt oppfølgingsarbeid i tilknytning til 

dette. Totalt utgjør stillingen 11 timer og 15 minutter. 

 

Revisoroppgaven har vært tillagt statsautorisert revisor Ivar Lytomt. 

 

Øvrige som bidrar: 

Professor emeritus Jan A. Falch har vært tilknyttet foreningen som medisinsk rådgiver 

på frivillig basis. 
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Sykepleier/sosionom Torbjørn Olstad har vært tilknyttet foreningen gjennom lønnet 

prosjekt innen opplæringsvirksomhet/møter med støttegrupper og lokalforeninger for 

kommuner og helseinstitusjoner, samt noe praktisk tilrettearbeid med 

forskningsoppgaver for en stipendiat. Olstad har også deltatt i gjennomføringen av 

Åpne møter. 

 

Journalist Eva Vigeland har vært tilknyttet foreningen som fagperson i forbindelse 

med bladet osteoporose. Hun har vært lønnet etter timeliste. 

 

Datakonsulent Elin Hecker har vært tilknyttet foreningen som fagkonsulent innen data 

med spesiell vekt på ajourhold av hjemmesiden. Hun har vært lønnet etter timeliste. 

 

Vi nevner også Jorun Grimstad som gjennom året har bidratt med likemannsarbeid 

rettet mot våre medlemmer gjennom likemannstelefonen som hun har betjent 

hjemmefra. Telefonen har hatt åpningstid hver mandag mellom kl. 17.00 og 19.00. 

 

 

10.  Generell aktivitetsrapport i 2009. 

Sekretariatet. 

Generalsekretæren ble tilsatt i sin stilling 1. januar 2009. Sekretariatet håndterer alle 

henvendelser til foreningen med unntak av henvendelser direkte til 

informasjonstelefonen og til prosjektleder. Det føres postjournal for alle brev 

henvendelser til foreningen og all post av interesse for foreningen arkiveres. Av 

brevhenvendelser til foreningen har dette vært ca 2.000 henvendelser hvorav ca 400 

har vært knyttet til regnskap. Antall mailer til vår mailadresse er ca 5.000 i 2009 og ca. 

50 % av disse er besvart. Medlemsregisteret tok mye tid i 2009, men fremsto ved årets 

slutt som oppdatert med tilknyttet KID-system. Dette gjør særlig 

kontingentregistreringen lettere – særlig i fremtiden. Sykepleier Synøve Sørlie som er 

tilknyttet sekretariatet som ansatt i 30 % stilling noe som utgjør 11,15 timer pr uke har 

6 av timene i tilknytning til informasjonstelefonen. 

Øvrige timer går med til ajourhold av temaark, utarbeidelse av nye og 

medlemskontakt.  

 

I løpet av høsten søkte sykepleier Synøve Sørlie om godkjenning som klinisk spesialist 

i sykepleie med fordypning i osteoporose. Godkjenningen vurderes av et utvalg i 

Norsk Sykepleierforbund og vurderes på bakgrunn av innlevert dokumentasjon på 

utført arbeid. Det er et betydelig arbeid lagt ned over tid for å oppnå denne 

godkjenningen. 

 

Telefontjenesten  

Informasjonstelefonen har vært åpen mandag, onsdag og torsdag kl. 12-15.  Fra 1/3-09 

ble åpningstiden forandret til mandag og onsdag fra kl 12.00 - 15.00. Dette etter avtale 

med Oslo Universitetssykehus HF Aker og tilpasset øvrig arbeidstid for sykepleier. 
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Innringere utenom denne tiden har kunnet legge igjen beskjed på telefonsvarer og er 

blitt kontaktet. Det er registrert 458 telefonsamtaler (i 2008 var tallet 428). 

Av innringerne var 289 (60 %) medlemmer av NOF. I tillegg kommer 55 henvendelser 

på e-mail og 17 brev.  Utsendelse av skriftlig materiell som utfyllende informasjon ble 

gjort for 30 % av telefonhenvendelsene. 

 

 

 

P.g.a. redusert stilling for sykepleier Synøve Sørlie har informasjonstelefonen vært 

åpen mandag og onsdag med 6 timer pr. uke. Dette etter avtale med Oslo 

Universitetssykehus HF Aker og tilpasset Synøves Sørlies øvrig arbeidstid. 

 

 

 

Informasjonsmateriell 

 

Alle tema arkene ble påbegynt revidert i 2009. Det ble utarbeidet ett nytt temaark 

innen kjevebens nekrose samt et eget informasjonsskriv til tannleger. Dette ble sendt 

Den Norske Tannlegeforening med anmodning om å sende dette ut til alle sine 

medlemmer. 

 

Nytt brosjyremateriell: 

Foreningen iverksatte et stort prosjekt med oppdatering og ny utgivelse av 

brosjyremateriellet. 

 

Det ble tatt kontakt med våre samarbeidspartnere for å finne alternative 

finansieringsmåter.  

 

 Fra tidligere har foreningen ubrukte midler bevilget av Helsedirektoratet på kr. 

Ca. 56.000 som settes inn i prosjektet.  

 

MSD Norge AS finansierte ny utgivelse av brosjyren ”Er du sprø?” Kostnaden dette 

prosjektet er ikke oppgitt. 

 

 

Hjemmeside på Internett 

Foreningens hjemmesider oppdateres av Elin Hecker, mens alle bidrar med 

informasjonsstoff som skal legges ut på hjemmesiden. Med alle menes 

generalsekretæren, sykepleier, medisinsk rådgiver og prosjektleder.  

Hjemmesiden gjennomgår f.t. en stor redigering med henblikk på vedtatt 

organisasjonsmodell. 

 

Nytt av året er at foreningen har fått utviklet medlemsinnmelding på hjemmesiden.  

Dette fungerer meget bra, men betinger at man har tilgang til internett og data i 

hjemmet. Det er et inntrykk av flere og flere medlemmer benytter internett i ulike 

sammenhenger også i kontakt med foreningen. Men vi må anta at det for vår 

medlemsgruppe ikke finnes den største gruppen databrukere. Papirversjoner er fortsatt 

veldig aktuelle.  
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Foreningen har ikke gjennomført noe informasjonssystem basert på mail som er 

innrapportert til sekretariatet. Dette vil bli vurdert fortløpende.  

 

I løpet av året har antallet besøkende (”visits”) på hjemmesidene vært 38130 (60 326 i 

2008), hvilket er en nedgang. Dette kan skyldes at hjemmesiden lå nede en tid grunnet 

bytte av operatør. Det er lagt ut mye informasjonsstoff på hjemmesiden. 

Det er lagt ut stoff fra bladet vårt på hjemmesiden. ”Månedens nyhet” er et aktuelt 

tema som legges ut regelmessig hver måned. 

 

Kurs/kursmateriell  

Det er holdt kurs for pasienter uten brudd 13. oktober.  

Osteoporoseskolen måte dessverre avløyses grunnet flytting til nytt bygg. 

Andre aktiviteter   

1) Foreningen har vært representert på arrangementer i Oslo Sanitetsforening, 

Manglerud støttegruppe og i støttegruppen i Solveien. Likeså 15 års jubileum for 

Oslo Støttegruppe. 

2) Foreningen har gjennomført ulike kurs for helsepersonell i kommuner innen 

Hedmark og Aust Agder. 

3) Deltatt på IOF internasjonale konferanse i Beijing september. 

4) Deltatt i andre internasjonale konferanser i regi av Novartis Norge. 

5) Åpne møter i 2009: Foreningen har arrangert åpne møter slik: 

Trondheim, Voss, Odda, Haugesund, Stavanger, Bryne, Bergen, Sogndal, Aust 

Agder, Kragerø. 

6) Andre informasjonsmøter: Ullevål sykehus i regi av LMS OU HF Ullevål. Møte i 

forbindelse med stiftelse av lokalforening i Bergen. 

7) Møter med samarbeidspartnere: 

Oslo Universitetssykehus HF Aker, MSD Norge AS, Novartis Norge AS, Amgen 

Norge AS, NycoMed Norge AS og AlfaCare AS. Dessuten MST som beskrevet et 

annet sted. 

8) Deltakelse i N.K.S. sitt kvinnehelseseminar på Gardermoen våren 2009. 

9) Deltakelse i den internasjonale osteoporosedagen. 

10) Osteoporoseforum 17. juni i regi av Novartis. 

 

11. ”Likemannstelefonen” – Jorun Grimstad.  

Til Jorun Grimstads ”likemannstelefon” er det kommet inn 125 (89 i 2008) 

henvendelser. Telefonen er åpen hver mandag fra kl. 17.00 til 19.00. Dette er en 

frivilllig pasient telefon hvor likemenn kan snakke sammen. 

Likemannsarbeid defineres som samhandling mellom mennesker som opplever å 

være i samme båt.  

Foreningen setter stor pris på det frivillige arbeidet Jorun Grimstad utfører. Hun ble 

hedret med ærespris i 2007. Både sykeleier og generalsekretær holder kontakt med 

Jorun Grimsrud. Hun ble invitert il lederkonferansen på Gardermoen, men valgte å 

avstå av helsemessige grunner. 

Likemannsarbeid er ett av satsingsområdene for foreningen med siktemål å utdanne 

flere likemenn som kan operere i lokalforeningene og i støttegruppene. 

Jorun Grimstad ønsker å fortsette med sitt arbeid i 2010 som i 2009. 



7 

 

Norsk Osteoporoseforening  Telefon: (047) Hovedtelefon 4526 9111 
Hønengaten 69  Mail: nofnorge@gmail.com 

  Hjemmeside: www.nof-norge.org 

3515 Hønefoss  Bankkonto 7874 05 56443 
  Org. Nr. 993741930  

 

12. Foreningens hovedprosjekter 2009. Sykepleier/sosionom Torbjørn Olstads 

virksomhet. 

 
Torbjørn Olstad har arbeidet etter timebasert avtale etter behov i Norsk 

Osteoporoseforening, og fra 01.01.09. til 31.12.09. Det er utført 359 timer i 2009. 

 

Følgende arbeidsoppgaver har vært prioritert: 

1. Kurs / opplæring om benskjørhet for pleie- og omsorgspersonell. 

2. Åpne informasjonsmøter. 

3. Kontakt / oppfølging av støttegrupper og opprettelse av lokalforeninger. 

 

Faglig base har vært Norsk Osteoporoseforenings kontor på Oslo Universitetssykehus 

HF Aker, hvor det og er deltatt i 16 samarbeidsmøter / fagmøter og andre relevante 

samlinger. 

I tillegg ble det brukt noen midler av prosjektet i forbindelse med støtte til 

fysioterapeut Mari Ørstavik Aanestad med utsendelse / innhenting av spørreskjemaer 

m.m. i forbindelse med hennes doktorgradsarbeid. 

 

Arbeid utover dette er ledet fra hjemmekontor. 

 

”Kurs / opplæring om benskjørhet for pleie- og omsorgspersonell” er gjennomført 

etter samme opplegg som tidligere – to timers kurs og kurshefte til deltakere. 

Tidligere år har de aller fleste kurs vært gjennomført etter forespørsel fra lokale 

N.K.S. foreninger. Etter at NOF ble egen selvstendig pasientforening er det nesten 

ikke henvendelser fra N.K.S. om slike arrangementer. 

Det er tilbudt kurs direkte til kommuner i Østfold, Akershus og Hedmark der det ikke 

tidligere er gjennomført kurs. Det har vært liten respons på tilbudet. Det forklares med 

lite midler til kurs/vikarer i kommunene. Pris pr. kurs har vært kr. 2.500,-. 

Det er gjennomført 5 kurs i ulike kommuner med til sammen 80 deltakere. 

 

”Åpne informasjonsmøter” er arrangert av foreningen etter henvendelser fra 

frivillighetssentraler, eldresentre, seniorsentre, lokale NOF foreninger og lokale 

N.K.S. foreninger. 

Møtene er gjennomført med foredrag om benskjørhet, årsaker og 

behandlingsmuligheter. Olstad har deltatt i 19 møter med ca. 900 tilhørere. 

  

Hjemmekontor: 

Sendt 420 brev. Utgående telefonsamtaler 170. Innkomne telefonsamtaler + faks 

140. Det er økt bruk av e-post / internett. 

 

Oversikt over steder for kurs og åpne møter: 

 

Fylke    Kommune    Kurs  Møte 

    (bydel) 

Oslo    Manglerud      1 

    N.K.S.-skole/helsefag   1 

    Oppsal       1 

    Ekeberg      1 
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Akershus   Rælingen      1 

    Hemnes, Aurskog-Høland    1 

Hedmark   Folldal     1  1 

    Alvdal     1  1 

    Våler     1  1 

Telemark   Bø       1 

    Nissedal      1 

                                            Kragerø      1 

Aust-Agder   Arendal      1 

    Grimstad    1 

Rogaland   Stavanger      1 

    Haugesund – Norheim    1 

    Bryne       1 

Hordaland   Odda       1 

    Bergen      1 

Sogn og Fjordane  Sogndal      1 

Sør-Trøndelag   Trondheim      1 

 

(Gjennomførte kurs og åpne informasjonsmøter fra 1993 til og med 2009: 

 Antall kurs: 226   Antall deltakere: 5.145 

 Antall møter: 390   Antall frammøtte:    23.520 ) 

 

13. Bladet Osteoporose. 

Foreningen har gitt ut 4 utgaver av bladet osteoporose i 2009 med en utgivelse i mars, 

juni, september og desember. Bladet trykkes i 5.000 eks. Av disse fikk 1100 

eksemplarer til fastlegekontorene i Norge. Dette som en kampanje overfor denne 

legegruppen. I disse 1100 eksemplarene hadde prof.em Jan A Falch og prof. dr. med. 

Erik Fink Eriksen utarbeidet innlegg som ble stiftet i bladet. Vårt uinntrykk i ettertid er 

at dette er mottatt som en positiv handling. 

 

Ellers gis bladet til alle våre samarbeidspartnere, til mange studenter og andre som har 

interesse av vårt fagstoff. Alle nye medlemmer er gitt av våre restopplag av tidligere 

utgivelser for å gi dem best mulig faglig plattform.  

Journalist Eva Vigeland har i tillegg til den journalistiske virksomhet også hatt 

ansvaret for å redigere bladet. Hun har hatt den vesentligste kontakten med trykkeriet. 

Bladet trykkes hos Haakon Arnesen AS og sendes ut via Oslo Ferdiggjøring AS. 

Korrektur leses av Arve Lauvnes som betales av foreningen etter timeliste.  

I alle utgivelser har det vært et faglig tema. Forøvrig er bladet foreningens talerør mot 

medlemmene og foreningen har holdt medlemmene orientert om saker av ulike salg. 

 

Generalsekretæren er ansvarlig redaktør. 

 

 

14. Foreningens medlemstall i 2009 

Ved inngangen av 2009 hadde foreningen med bakgrunn i revisor Ivar Lytomts 

gjennomgang av medlemsregisteret i desember 2008, 2813 medlemmer. Dette tall 

dannet grunnlaget for søknad og godkjenning av foreningen som pasientforening, 

hvilket den ble i brev fra helsedirektoratet i februar. Helsedirektoratet bevilget 

foreningen til sammen kr. 925.000 i støtte fordelt innen disse kategorier: 
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 Medlemstilskudd,  

 basis tilskudd,  

 aktivitetstilskudd og  

 likemannstilskudd. 

 

I løpet av året er det tegnet ca 500 nye medlemskap, men foreningen har også gjennom 

en betydelig opprydding i medlemsregisteret og slettet mange medlemmer. 

Ved utgangen av året hadde foreningen 3.238 godkjente medlemmer med fullt betalt 

medlemskontingent, altså de medlemmer med stemmerett på årsmøtet. Hertil kommer 

sanitetsforeninger og firmamedlemskap det ikke ytes tilskudd for. Totalt antall 

medlemmer i foreningen pr. 31. desember var 3.508. Dette tall ble utgangspunktet for 

fakturering av medlemskontingenten i 2010. 

Foreningen har hatt en nedgang av firmamedlemskap fra 9 i 2008 til 5 i 2009. 

Begrunnelsen for at et firmamedlemskap ikke lenger er aktuelt er av både økonomisk 

art og det faktum at firmaets medikamenter for vår pasientgruppe er ute av markedet. 

Det har vært vanskelig å tegne nye firmamedlemskap i 2009 noe som og skyldes den 

generelle økonomiske situasjon i landet gjennom 2009. 

 

 

15. Foreningens medlemskontingent i 2009. 

Medlemskontingenten for 2009 har vært uendret i forhold til 2008 med kr. 200,- for 

hovedmedlemskap (pasienter og pårørende). Firmamedlemskap har kostet kr. 10.000. 

Foreningen hadde en støtteordning lokale lokale sanitetsforeninger betalte kr. 500,- og 

enkeltstøttemedlemmer betalte kr. 175,-.  

Medlemstallet viser en netto økning i 2009. 

 

 

16. Brukerforum – Vikersund kurbad AS 

Foreningen har en representant brukerforumet ved Vikersund Kurbad AS. Styrets 

nestleder Tordis Ekeberg har ivaretatt denne representasjonen. 

Brukerforumet tar opp saker til behandling som angår brukergruppene ved kurbadet. 

 

 

17. Osteoporosekontakter. 

Mange N.K.S. avdelinger hadde i 2009 egne osteoporosekontakter. 

Osteoporosekontaktene er bindeleddet mellom foreningen og den lokale 

sanitetsforeningen. I 2008 endret disse tittel til ”kvinnehelsekontakter” etter en 

omlegging til kvinnehelseprinsippet som er innført i N.K.S. 

Foreningen representert ved generalsekretær Jan Arvid Dolve, Prof. emeritus Jan A. 

Falch og sykepleier Synøve Sørlie var invitert som deltakere på et kvinnehelseseminar 

i april 2009. Alle hadde aktuelle innlegg. 

 

Osteoporosekontaktenes hovedoppgave har vært å spre informasjon om sykdommen 

osteoporose i lokalsamfunnene, en oppgave lokalforeningen skal fortsette med. 

 

 

18. Medlemskap i internasjonale foreninger. 

Foreningen har et medlemskap i IOF – International Osteoporosis Foundation. 

Medlemskapet koster kr. 3.500 pr. år. 



10 

 

Norsk Osteoporoseforening  Telefon: (047) Hovedtelefon 4526 9111 
Hønengaten 69  Mail: nofnorge@gmail.com 

  Hjemmeside: www.nof-norge.org 

3515 Hønefoss  Bankkonto 7874 05 56443 
  Org. Nr. 993741930  

 

 

19. Medlemskap i MST – Muskel og Skjelett Tiåret. 

Foreningen har vært medlem i bevegelsesapparatets tiår - muskel og skjelett tiåret. 

Osteoporose har vært et av mange sentrale tema i den kampanjen organisasjonen 

arbeider med. Aktiviteten i 2009 har vært stor med et månedlig styremøte og ett 

seminar høsten 2009 som samlet nesten 90 fagpersoner. Foreningen er representert i 

styret med generalsekretæren. Medlemskapet koster kr. 7500 pr. år. 

 

20. Osteoporosekurs i Lyon, Frankrike 3. til 5. februar 2009 

Fra Norge deltok lege og revmatolog Mari Hoff, St. Olavs Hospital i Trondheim som 

hadde søkt om deltakelse med anbefaling fra foreningen. Mari Hoff ble tildelt ett av 20 

stipend IOF deler ut i forbindelse med dette kurset i Lyon. 

 For øvrig deltok fra Norge: Helene Devold, Alvilde Dhainaut og Guri Grimnes. I vårt 

blad nr. 2 siste side, har Mari Hoff skrevet et reisebrev fra Lyon hvor hun takker 

foreningen som gav henne muligheten til å delta på dette lærerike seminaret. 

 

21. Styret i Norsk Osteoporoseforening. 

Det vises til styrets sammensetning. 

Året 2009 har vært et aktivt år med mange utfordringer. 

Særlig har arbeidet vært konsentrert om foreningens fremtidige driftsform og eksistens  

Foreningen har hatt styremøtene på Aker, men valgte de siste gangene å ha 

styremøtene på Gardermoen siden dette ble mer sentralt i forhold til styremedlemmene 

som ankom med fly. Av sju styremøter var to telefonmøter. 

Mesteparten med kommunikasjonen med styret foregår via mail og dette er betydelig 

tids- og portobesparende. 

 

 

22. Sekretariatet i Norsk Osteoporoseforening 

Generalsekretæren tiltrådete sin stilling 1. januar 2009. Gjennom året har sekretariatet 

vært samlokalisert med foreningens sykepleier og hatt tilhold på Oslo 

Universitetssykehus Aker. Dette med bakgrunn i en samarbeidsavtale som skulle 

reforhandles i januar 2009. Det lykkes ikke å komme til enighet om en 

samarbeidsavtale i 2009 og foreningen så seg om etter nye kontorlokaler og fant 

rimelige lokaler i Hønefoss. 

 

23. Årsregnskap for 2009. 

Det foreligger årsregnskap for 2009. Regnskapet er ført av foreningens regnskapsfører 

Lises Regnskapsservice AS og revidert av statsautorisertrevisor Ivar Lytomt. 

Det vises til eget vedlegg og til revisjonsrapport. 

Det fremlagte regnskap for 2009 gir rettvisende oversikt over utvikling og resultat av 

virksomhet og stilling. 

Årsregnskapet for 2009 er satt opp med forutsetning om at det skal være fortsatt drift 

og videreutvikling i foreningen. 

 

24. Budsjett for 2009. 

Budsjett for 2009 ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i januar 2009. 
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25. Foreningens likemannskonferanse- lederkonferanse på Gardermoen i september. 

Foreningen gjennomførte lederkonferanse på Gardermoen 11. og 12. september hvor 

hovedtemaet var likemannsarbeid. Dette var foreningens første lederkonferanse og 

deltakerne som ble invitert var foreningens lokalforeningsledere og ledere fra etablerte 

støttegrupper i vår og N.K.S. sin regi.  

Det ble invitert 41 deltakere med styret og forelesere. Hovedforelesere var 

generalsekretær I Cerebralpareseforeningen (CP) Eva Buschmann. Prosjektleder 

Torbjørn Olstad var kursleder. 

Hovedtema var likemannsarbeid og kunnskap om sykdommen osteoporose generelt og 

spesielt, likemannsarbeid generelt, organisasjonsarbeid generelt og spesielt og 

foreningens mål og midler.  Lederkonferansen ble tatt godt i mot av deltakerne og 

temaene på det etterfølgende gruppearbeid skapte stort engasjement blant deltakerne. 

 

 

26. Foreningens kjønnsfordeling i styret. 

 

Fordelingen blant styrets medlemmer var i driftsåret 2009 8 kvinner og ingen menn. 

Dette skyldes generelt at foreningen har liten eller ingen tilgang på menn til å påta seg 

verv i styret. Etter hvert regner en med at dette vil bedres. 

 

Foreningen forurenser ikke det indre eller det ytre rom. 

 

Foreningen takker sine medlemmer for solid støtte gjennom de prosesser foreningen 

har gjennomgått i første selvstendige driftsår. Styret ser frem til et godt samarbeide i 

neste driftsår. 

 

 

 

 

Hønefoss 6. april 2010 

 

 

Ingjerd Mestad      Tordis Ekeberg  

Styrets leder       Nestleder 

 

Kari Humlen Walle      Berit Karen Myhra 

Styremedlem       Styremedlem 

 

 

Randi Marie Larsen       

Styremedlem        

 

 

Jan Arvid Dolve 

Generalsekretær 

 

 

 


