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ÅRSRAPPORT 2015 

 
Styrets sammensetning: 
Leder: Marianne Meland Ødegård 
Nestleder: Sissel Warem Hansen 
Kasserer: Eivind Aakvik 
Sekretær: Emma Andersson 
Styremedlem: Marthe Hoddø Fossland 
Varamedlem: Ingvild Kårvatn 
 
 
Status: 
Styret har i perioden fra forrige årsmøte hatt 6 styremøter på Skype og 1 styremøte under 
trivselsweekend høsten 2015. I tillegg har vi kontakt på telefon og mail ved behov. Det er en 
målsetting at vi skal ha et styre med god geografisk spredning. Da er møter på Skype et godt 
alternativ.  
 
Medlemmer: 
Det er pr. 31.12 2015 187 stemmeberettigede medlemmer i regionen. Av disse er 105 
hovedmedlemmer.  
 
Aktiviteter og saker styret har arbeidet med i 2015: 
Nedenfor følger en kort oppsummering av de sakene vi har jobbet med i 2015. Vi i styret tar 
gjerne i mot henvendelser fra medlemmene på aktuelle saker, eller tema som det er 
ønskelig at vi skal jobbe videre med.   
 
Regionalt Årsmøte:  
Det ble avholdt fagdag og årsmøte i Trondheim lørdag 7. februar. Vi hadde besøk av Jorunn 
Homme fra NSCF, som presenterte sin undersøkelse av hvordan voksne CFere opplever det å 
ha cystisk fibrose.   
 
Trivselshelg: 
Årets trivselshelg ble lagt til Surnadal, og hadde 40 deltakere. Sandra Gursli, fysioterapaut 
ved NSCF, ga oss faglig påfyll. Hun holdt et foredrag for oss om samspillet mellom 
behandling, trening og motivasjon.  
 
Nasjonale markeringer 
I 2014 deltok ikke regionen i noen nasjonale markeringer.  
 
Lokale markeringer 
Mai 2015 var vi «Månendes diagnose» ved Sykehuset Levanger.  
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Ung med CF 
Vi har to representanter i ungdomsrådet. Kristin Kjønnøy Slettvåg og Bjørn Henrik Jordal. I 
ungdomsrådet kommer de med innspill til hovedstyret, arrangerer aktiviteter for 
ungdom og representerer oss utenfor foreningen. I år har de blant annet kommet med 
innspill til helsedirektoratet om ny nasjonal strategi for ungdomshelse. Bjørn Henrik har 
skrevet artikkel i CF-bladet. Mer informasjon om arbeidet til ungdomsrådet finnes også på 
nettsidene våre: www.cfnorge.no. 
 
Likepersonsarbeid: 
Regionens likepersoner arbeider etter gjeldende bestemmelser og har deltatt aktivt ved 
regionens arrangement i 2015. Likepersoner i region midt er: Anna Marie Jensen, Siri 
Nordhus, Ingvild Torkildsen, Halvor Drøpping og Hilde Nyberg. Mer informasjon finner du på 
www.cfnorge.no. 
  
Økonomi: 
Kontoen viser en saldo på Kr. 195 469,- .Viser for øvrig til årsregnskapet som legges fram og 
gjennomgås på årsmøtet. Ellers er likviditet og egenkapital akseptabel i forhold til 
foreningens art og virksomhet. 
 
Arbeidsmiljø og det ytre miljø: 
Arbeidsmiljøet i selskapet må antas å være godt. Det har ikke vært spesielle tiltak på dette 
området  i 2015. Det har i år ikke vært sykefravær, skader eller ulykker. 
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig i bransjen. 
 
Namsos 31.01.2016 
 
 
Marianne M.Ødegård              Sissel Hansen   Eivind Aakvik  
Leder    Nestleder   Kasserer    
 
 
Emma Andersson  Marthe Hoddø Fossland           Ingvild Kårvatn  
Sekretær   Styremedlem             Varamedlem 
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