Årsmelding for 2011
FOR PERIODEN 1. JANUAR 2011 TIL 31. DESEMBER 2011
På årsmøtet 02.04.11, deltok det 11 personer hvor av 9 med stemmerett.
Følgende styre ble valgt:
Verv

Navn

På valg

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Alf-Are Skog
Anne Gro Asbjørnsen
Egil Hope
Karl Henriksen
Ingeleiv Haugen
Randi Stoltz
Øystein Grønsdal

2012
2013
2013
2012
2012
2012
2012

Årsmøtet valgte videre
Til landsmøtedelegater
- Britt Karbø og Randi Stoltz
Årsmøtet gav styret fullmakt til å
- velge representanter til FFO
- velge studieansvarlig
- styret valgte Karl Henriksen som representant til FFO
Styret har i meldingsperioden ikke valgt studieansvarlig til Funksjonshemmedes
Studieforbund.

ÅRSMØTET VALGTE VIDERE:
Valgkomité:

Atle Møen, Øystein Grønsdal og Britt Karbø

http://www.ffm.no/forside/fylkeslag/hordaland_sogn_og_fjordane
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FØLGENDE ARBEIDSPLAN BLE VEDTATT:
1: Nyttårsfest
2: Årsmøte + medlemsmøte etterpå
3: Grillfest
4: Tema møte oktober
GJENNOMFØRTE AKTIVITETER 2011
- Julenyttårs fest ble ikke holdt med bakgrunn i liten påmelding.
- Årsmøtet ble avviklet 02. april 2011 på Scandic Hotel på Kokstad.
Det var møtt frem 11 personer hvor av 9 med stemmerett.
Etter årsmøteforhandlingene holdt Tove Linnea Brandvik,
vararepresentant (ap) på Stortinget, innlegg om:









Brukerstyrt Personlig Assistanse og viktigheten av at vi får en lovfestet
rettighet
Retten til at hjelpemidler blir fortsatt et statlig anliggende og ikke et
kommunalt ansvar
Samordningsreformen – hva er det?
Funksjonshemmede og arbeid, hvorfor blir ikke funksjonsassistent
ordningen omgjort fra et prøveprosjekt (vært det i 13-14 år) til en
permanent ordning - Arbeidsrettet rehabilitering
TT - ordningen - Stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel
Ny uføretrygd ordning
Spørsmål fra møtedeltakerne

- Grillfest – familiedagen ved sjøen ble gjennomført 12. juni. Dagen startet
med ett kjølig drag i luften og ganske overskyet. Båtturen gikk mot Hop,
Troldhaugen over til Kyrkjetangen med retur til Sjøsportssenteret. Så
forsvant skyene, grillen ble tent og etter en stund skinte solen fra skyfri
himmel. God grillmat på en fin sommerdag. Vi var ikke så mange
medlemmer, synd for de som ikke tok turen.
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- Busstur søndag 31. juli til Lavik Fjord Hotell
Vi dro fra Nordås med www.freedomexpress.no kl 10.30. Via sentrum og
Hylkje gikk turen så videre mot målet: www.lavikfjordhotell.no Dagen
startet med litt kjølig tåke, men gjennom noen tuneller, etter Knarvik brøt
solen gjennom tåken og det ble sommer. På bussen var stemning topp,
med servering av kaffe, fantastisk utsikt mot vill, vakker natur, fjord og
fjell, sjø og land. Vi krysset Sognefjorden fra Oppedal - Lavik.
Hotellet ligger like ved fergekaien. Her fikk vi servert middag, med
verdens beste eplekake til dessert. Flott og komfortabel buss, dyktig sjåfør
og hyggelig vertinne gjorde turen til en opplevelse, frister absolutt til
gjentagelse.
- Informasjon til medlemmene sendes pr post og pr e-post og på
http://www.ffm.no/forside/fylkeslag/hordaland_sogn_og_fjordane

INNTEKTSBRINGENDE AKTIVITETER 2011
Våre inntektskilder dette året har vært offentlige tilskudd fra Helse Vest,
Bergen kommune, automatkompensasjon fra Lotteritilsynet, Mva-komp.
og Grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Styret takker medlemmer og andre som har bidratt med ca kr 11 000
gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping og oppfordrer andre til å gjøre
det samme.
Vi er nå 28 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.
Britt Karbø og Randi Stoltz deltok på FFMs landsmøte i 2011.
Karl Henriksen sitter i sentralstyret i FFM.
Karl Henriksen brukerrepresentant ved Områdeutvalget 2011-12.
Karl Henriksen Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hordaland Fylkeskommune 2011-2015.
http://www.ffm.no/forside/fylkeslag/hordaland_sogn_og_fjordane
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SAKER FFM HORDALAND/SOGN OG FJORDANE HAR ENGASJERT SEG I
 Tilgjengeligheten på Bybanen i Bergen kommune
 Brukerstyrt Personlig Assistanse

ØKONOMI
Lokalforeningens økonomi er tilfredsstillende pr.31.12.11. Se resultatregnskap.
De vanlige søknadene om økonomiske tilskudd er gått ut, og vi venter på svar.
Det har i perioden vært avholdt 4 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 2011/12,
189 medlemmer fordelt med 167 i Hordaland og 22 i Sogn og Fjordane.

Bergen 27. februar 2012
For styret
Foreningen for Muskelsyke Hordaland Sogn og Fjordane
________________
Alf-Are Skog
leder
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