
Referat fra styremøte 10. og 11. november 2018 

Clarion Hotel og Congress Oslo Airport 
 

Lørdag 10. november 2018 

Tilstede: Kari, Christer, Anders, Gørill, Susann, Sissel, Solveig 

 

1. Post 

Ole Anders har kommet med en forespørsel om å holde innlegg på landsmøtet om kroniske 

smerter. 

 

FFO har kaldt inn til møte i nettverket for skole og oppvekst onsdag 14. november 2018 

angående temaet ekstraundervisningen og vil ta opp; «oppfølging av Nordahlgruppen, tiltak 

som kan settes inn raskt for å forbedre situasjonen for funksjonshemmede elever rundt 

spesialundervisning og tilpasset undervisning, og Stortingsmeldingen Lærelyst – tidlig innsats 

og kvalitet i skolen. Vi blir ikke å delta. 

 

Revisoren slutter. Susann ordner ny revisor i Ålesund 

 

Regning på medlemskap i FFO  

 

2. Referat  

Medlemslistene 

Susann og Christer holder på å jobbe med å oppdatere nye medlemmer og medlemslistene. 4 

nye medlemmer er registrert siden forrige styremøte. 

 

2.1 Økonomi 

Susann har inntil i dag jobbet sammen med Sissel for å overta vervet som kasserer. 

 

2.2 Snøballfilm 

Under møtet med snøballfilm i august kom vi til enighet om at vi skulle fokusere på tre 

scenarier, en voksen med KS, en ungdom med KS og en med familie med mindreårig med 

KS. Solveig jobber med å finne kandidater. Nå mangler bare familien. Neste møte med 

Snøballfilm er mandag 12.11.18 

 

3.0 Økonomi 

Susann og Sissel jobber med å få oversikt over alle postene.  

Dette inkluderer også Snøballfilm prosjektet, vi gjennomgår i felleskap regnskapet til 

Snøballfilm og hva vi har å bruke til reise og møtevirksomhet med midlene vi har fått fra 

Ekstrastiftelsen.  

Susann holder på med å sette seg inn i regnskapsprogrammet. Det finnes ikke manualer å 

følge. Sissel er til meget stor hjelp til dette.  

 

 

4.0 Høstens likepersons-samlinger 

Lokale samlinger  

 

På samlingene i år har medlemmene måtte påkoste seg reisekostnader selv. Mat og 

arrangement har foreningen dekt.  



 

Anders har hatt to samlinger, en ren klinefelter samling med 7 stk. og en samling der familie 

er med, denne ble holdt hos Unni og Erling i Rindal med 17 stk. til sammen.  

 

Solveig hadde en hel helg på hytta si på Ringvassøya med til sammen 14 stykker, 7 KS ere  

 

Susann har nylig hatt samling der 7 stykker deltok.  

 

Kari jobber med å planlegge en samling med Christer.  

Gørill skal ha samling til helgen igjen, hun skal ha den hjemme hos seg. 

 

Referater legges ut på hjemmesiden. 

 

 

5.0 BUFDIR 

5.1 Vi har brukt mye tid på besvaring av spørreundersøkelsen fra BUFDIR: Innspill til ny 

forskrift (regelverk) – Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.  

Bufdir ber om innspill til ny forskrift (regelverk) med bakgrunn i evalueringen fra Rambøll 

rapporten, på endringene som ble gjort i regelverket i 2014. Der de setter pris på alle typer 

innspill, og spesielt innspill til forenklinger. I spørreskjema er det angitt tema og 

problemstillinger som løftes i rapporten og vi har muligheter for å komme med andre typer 

innspill. Bufdir ønsker at ny forskrift i størst mulig grad skal følge strukturen til regelverket 

som ble innført i 2014 og den bør da være i tråd med grunntanken om transparente og 

objektive kriterier (kompensasjon for merutgifter (gruppe), antall medlemmer, lokallag, etc) 

Bufdir sier at gruppeprinsippene og fordelingsmodellen som ligger i dagens regelverk i stor 

grad skal gjennomføres.  

 

Undersøkelsen besto av 30 spørsmål som vi besvarte med gjennomgang av regelverket for 

tilskuddsordningen og presedensarkivet og som vi også i dag sendte inn elektronisk.   

 

5.2 Informasjon om nye regler for tilskuddsordningen.  

Kari var tilstede på Informasjonsmøte for organisasjoner for funksjonshemmede til BUFDIR 

9.november 2018.  Det var også mulig å følge dette møte via nettet mellom kl. 12.00 og 14.00 

samme dag. Møtet ligger også tilgjengelig på Youtube,  

https://www.youtube.com/watch?v=DVMR460G3o4 

 

Kari var tilstede og Solveig og Sissel overvært overføringen via nett.  

 

5.3 Rambøl-rapporten/kommentarer 

Kari informerer resten av styret om informasjonsmøtet om hva som kom fram i rapporten. I 

tillegg har Kari vært på et møte 24.10.18 angående helsefremmende og forebyggende 

tjenester for voksne i regi av FFO 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVMR460G3o4


 

 

Søndag 11.11.2019 Budsjettmøte 

Tilstede: Kari, Susann, Gørill, Anders, Christer og Solveig 

 

1.0  Landsmøtet 15. – 17. mars 2019 på Thon Hotel Arena 

 

1.1 Hvordan skal vi finansiere reise/opphold når tilskuddet har blitt redusert? Prioriteringer, 

egenandeler?  

 

Landsmøtene til nå har ligget på rundt 300 000 kroner. Og siden vi de tre siste årene har gått 

ned med mellom 10 og 15 % på tildelt driftstilskudd fra BUFDIR må vi legge om reglene for 

hvordan vi skal få dekt opp landsmøtet.  

 

Vi opprettholder at deltagerne får dekt reisekostnader av foreningen for at alle skal ha likt 

utgangspunkt for å komme seg til landsmøtet uavhengig av hvor man bor.  

 

Vi blir enige i å trekke ut en enhet drikke under middagen, at hver enkelt betaler dette selv. 

Her kan vi spare inn 7500kroner.   

 

Øking av egenandel til 1500 kroner for familiemedlemmer og opprettelse av egenandel for 

KSere med 500 kroner.  

 

Vi undersøker også andre hoteller som kanskje kan gi oss en gunstigere avtale når det gjelder 

både pris og fasiliteter. Vi diskuterer alternative forslag for å få ned kostnadene til landsmøtet 

slik at det i fremtiden lar seg gjennomføre. Vi lander ikke på noen konklusjon eller endelig 

avgjørelse på dette styremøte.  

 

1.2 Innslag på Landsmøtet? 

Vi diskuterer alternative innslag og som vi nå skal sjekke ut. Flere forslag er kommet inn som 

vi behandler.  

 

1.3 Informering om endringer i tilskuddsordningene/reduksjon av midler til 

landsmøtet i plenum. Vi må informere medlemmene på landsmøtet om hvorfor vi må innføre 

egenandel for KS medlemmene i tillegg til egenandel for familiemedlemmer for å kunne 

avholde årsmøte hvert år.  

 

1.4 Krav om oppmøte på Generalforsamlingen? Hvordan gjennomføre dette? 

Vi innfører obligatorisk oppmøte på Generalforsamlingen. Dette vil si at deltakerne over 15 år 

som deltar på landsmøtet er pliktig til å møte på generalforsamlingen. Dette skal kontrolleres 

ved signering. 

 

 

2.0 Budsjett 

Vi har fått vite av BUFDIR at det også i 2019 vil bli nedskjæring på 15%. 

Tilskuddet i 2018 er på 410 653 kroner. Med 15 % nedgangen vil vi regne med at driftstøtten 

fra BUFDIR blir ca. 350 000 kroner.  

 

Vi gjennomgår forrige års budsjett, 2017 og i år 2018 der vi sammenligner det estimerte og 

det reelle. Og så setter vi opp nytt estimert budsjett for 2019. 



 

3.0  Gjennomgang av søknaden om driftstøtte fra BUFDIR for midler for 2019 

Gørill gjennomgår søknaden i tilskudds portalens søker side. Dette for å overføre kunnskap til 

oss andre for kommende søknader. Alle rapportene/vedleggene til søknaden som ble sendt inn 

i år har Sissel vært med på å sette sammen. Søknaden for støtte til organisasjonsmidler for 

2019 ble sendt inn innen fristen. Samtidig ble det også rapport om hva foreningen hadde av 

aktiviteter i 2017.  

 

I tillegg måtte Gørill sende inn ekstra dokumentasjon på hva vi som forening gjorde i forhold 

til likepersons arbeid, interesse politisk arbeid og medlemssørvis.  

 

4.0 Valg 2019, tilbakespill fra valgkomitèen 

Vi har fått tilbakemelding fra valgkomiteen om at de trenger noe lengre tid på å gi oss tilbake 

melding om eventuelle kandidater til styret. Dette har de fått.   

 

5.0 Skal vi mene noe, som organisasjon, om evt. endring av ”Downsparagrafen” 

i abortloven? 

Saken ble drøftet.  

 

6.0 Drøfting av evnt. samarbeid med Besins Healthcare Nordic AB 

Vi skal svare på mailen med at vi ønsker å vite hvordan et eventuelt samarbeid skal fungere. 

Hva er intensjonen deres? 

 

7. 0 Eventuelt 

7.1 Julehilsen og invitasjon til årsmøte legges ut på FB og Nyhetssiden. Leder Gørill skriver 

denne også i år. Vi har 5 stykker som ikke er tilgjengelig på mail. Disse får dette via posten.   

 

7.2 Nytt styremøte blir 2. og 3. februar 2019 på Gardermoen Airport hotell 

 

7.3 Likepersonskurs 

Det har i samme helg som dette styremøte vært avholdt ett likepersonskurs med til sammen 5 

deltakere med Ulf Spantell som kursholder.  

 

Referent Solveig Irene Larsen 

 

 


