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Sak nr.: 1-08

Innstilling:

Godkjenning av innkalling,

InnkallingeD godkjennes

lltter vedtektenes $ 7 skai innkallingen sendes medlemmene senest 6 uker
før årsmøtet. Innkallingen ble sendt ut i uke 7. Dette tilfredsstiLler kravet i
vedtektene.

InDkallingen enstemmig godkjent.

Valg av møtefunksjonærer.

Foreslåtte møtgfturksjonærer velges I

Møteleder:

2 referenterl

2 personer til tellekorps:

Rebecca l vedt

Ase vl. llurpers
Iqellaug Kverneland Lende

Glenn Hansen
Sleinar Tofie Haugen

2 til å underskrive protokoilent Tove Kvaiøy
Aase Trapnes

IDNtillingen erctemmig godqent.Vedtak:

Sak nr.: 2-08

lnnstilling:

Årsbcretninger

Årsberelning lra styrel godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkionnes.
Arsberetning og regnskap fra Forskningsfondet godkjennes.
Budsjett for 2008 godkjennes.

Arsrappon frc Ol-n)1t Las l i l  orienlcrjng.
Aisrapport og referalcr fra l ikemannsgruppa ras t i lof jenlering.
Arsberctning fra OI-Norden 2007 tas til ;;ientering.
Ånmelding og rcgnskap fr. N FOI-TrondelaB rc. l ; l  orjenlerinS.
ArslDetdrng og regnslap fra AO_Nfol las t i l  orienrering.

Redegiørelse: Følgendedokumenterer vedlagt:
a) Årsberetning fra styret for 2007



Ordskifte:

b) fu$apport fra Ol-nytt
c) Årsrapporter om likemannsa$eidet 2007
d) Regnskap og revisjonsberetning for 2007
e) Arsberelning og regnskap fra forskningsfonde( 2007
0 Årsberelning fra Ol-Norden 2007
g) Budsjettforslag for 2008

Vedtekter for NFOI følger vedlagt.
Vedtekter for forsknirgslbndet følger vedlagt.
Handlingsprogram for 2007-2012 følger vedlagt

På arsmølet fiemlegges også fusrapporter og regnskap fra lokallagene
NfOl-Trøndelag oB AO-NFOI ti l  orienrering.

Årsberetning: Her står det at NFOI Trøndelag er 10 år. Dette er feil, og
rettes til 25 tu.

Det kom ønske om at Rutinepermen ble lagt ut på NFOI.s hjemmeside.
Dette blir gjort når arbeidet med permen er fullført,

Rengnskapet', Det ble ett ordskifte om utgifler til porto, utsendelse på mail,
og om.dei er noe å spare her. Slyrgt ønsker å sende ut Ol_n],tt og annen
viktig irformasjon på papir, for å sikre at alle motta( dette.

D€t ble spurt om hvor myc NFOI har til fri disposisjon. Dette beløpe1 er kr
711311,-

Det ble spørsndl om hva posten Andrc honorcter inkl.medl./eg. dekket. Det
var utgiller til barnevakter på medlemsmøtet og årsmøtet..

Det var også spørsmål om hvorfor Ol-n],11 utgiftene var økt så mye ira 2006
til 2007. Økningen i kostnadene skyltes at utgiftene til siste utgivelse i 2006
ble belastet regnskapet for 2007, samt noe prisstigning.

Forskningslbndet: T shids er nå løst inn. Ellers har det ikke vært noen
aktivitet.

Ol-tyr redaksjonen berønmes for sitt axbeid. Medlemmene bes om å bidra
med stoff.

Budsjettel; Betaling for å føre medlemsregisteret ble foreslått sløyfet, da
ingen av st1'renedlemmene som ellers bidrar med mye får betalt.

Årsberetningen fra styret enstemmig godkjent med nevnte endring.

Regnskap samt revisjonsberetningen enstemnig godkjent..

Vedtak:



Årsberetning og regnskap lia Forskningsfondet enstemmig godkjent.

Budsjettet lor 2008 €nstemmig godkjenl..

De cndre arsberemingene tas l i l  orientering.

ARSMELDING NFOI2OOT

Pr.31.12.07 hadde NFOI 237 voksne betalende medlemmer (over lg år) og i4 betalende
m€dlemmer under 18 år. I våre medlemslister er det i tillegg 23 voksne'personer og 5
personcr undcr 18 år som av en eller annen grunn ikkc bet;tie medlcmskontingent i år
2007. Antall betalende støttemedlemmer er 55, 6 støttemedlemmcr har ikke betalt,

Styret

Styret haf fra 01.01.07 til og l]led 23.03.07 besrått av:

-L_ede1: 
Ingunn Weslerheim {gienvalgr j 2006)

Nestleden Ma r Heggelund I gicnvalgr i 2005j
Kasserer: Randi Synnøve Ulvestad (gjenvalei i 2005)
Sel,rerær: GD lotle Haugen (gienvalgr i2006,
Su'remedlem: Andreas Henden tvalgt i 2006.1
L \arai Marit Romundsrad {val$ i 2006)
2. \a'rat Ida Holan (valgt i 2006)
3. vara: Lena Jensen (valgt i 2006)

Stlrel har fra 24.03.07 bestått av:

-L1der: 
hrgunn Westerheim (i!*e på valg i 2007)

Nestleder: Marit Ileggelund (gjenvalgt i 20bl
Kasserer: Randi Synnøve Ulvestad (gjenvalgt i 2007)
Seketær: cry Tofte Haugen (ikke på valg i ,007)
Styrcmedlcm: Andreas Llenden (ikke på va.lg i 2007)
l. vara: Marit Romundstad (gienvalgt i 2007)
2. vatat lvax R)'tter (valgt i 200?)
3. vaxa: Maren Rognaldsen (valgt i 2007)

Styrets arbeid
Styret har hatt 5 møter i 200'7. Alle møtene har vært ordinære styremøter. Vi har lbrsøkt å
redusere utgiftene til stlremøtene ved å blant annet velge billige hoteller, og ha møte i for- og
etterkant av årsmøtet og TRS sitt samarbeidsforum.

Vi har i perioden ikke hatt noen telefonnøter. Dette fordi mange av slyrets medlentmer synes
telefonmøter er en vanslelig møtefom på grunn av darlig hørsel. Vi har dessuten selt at flere
saker Kan behandles på e-post. og bruker e_post stadig mer aktivt i stlaets arbeid. Dette er noe
vi anser for å være en mer effbktiv, praktisk og rimeiigere løsning en; telefbnmøter.



Styrets hovedfokus i 2007 har vært arbeidet med å anangere Årsmøtet 2007, samt samlingen i
Bergen høsten 2007. Samlingen i Bergen var en kombineft likemanns- og medlemssamling
der alle NFOIs ordinære medlemmer var velkommen. Samlingen ble ogsa anangen r
samarbeid med Ol-Norden, og det ble i løpet av helgen alaangert et fagseminar der både
interesserte fagpersoner, NFOIs medlemmer og medlemmer fra Ol-Norden kunne delta.
Samlingen krevde mye ressurser både fra styret og likemannsgruppa.

I lillegg har styret hatt fokus på alminnelig drift og oppfølging av faste oppgaver som
søknader, rapportering og delkkelse i fora som FFO og TRS. NFOIS styre mottar en stor
mengde henvendelser, særlig på e-post. Dette kan dreie seg om kurstilbud, interessepolitikk,
høringssaker, spø(eurdersøkelser samt henvendelser fta samarbeidsparlnere og personer som
ønsker informasjon. Mye tid går derfor med til å administrere og arkivere post. Vi har på
grunn av mengden e-post, sett behovet for å kun priodtere posten som anses som viktigst.
Stlret har også diskutert og fbrsøkt å finne tiltak for å forenkle drilten av NFOI. oc foi å
utn)-tte loreningens ressurser på en bedre mare.

Årsmøte 2007
Årsmøtet 2007 ble avholdt i helga 23-25. mars på Scandic hotell Hamar. Selve årsmøtet ble
avholdt 24. mars, og ble innledet med en uformell spørretime. Etter å$møtet ble det anangert
et "fremtidsverksted" i form av gruppearbeid. Temaene omhandlet forskningsfondets fremticl,
hvorda.n. få _tak _i nye medlemmer og gngasjere medlemmer vi allerede har, internasjonalt
samarbeid, lokal aktivitet og informasjonsarbeid. Formålet med fremtidsverkstedet var å iå
innblikk i hvordan våre medlemmer ønsker at foreningen skal arbeide fiemover, 1å ideer til
hvordan.tilgjengeiige ressurser kar utflyttes optima]t og o11l det finnes det noen alternative og
mer effektive måter å arbeide på,

Søndag formiddag fikk vi besøk av Lena Lande Wekre fra TRS som fbrtalte om nvheter innen
bisfosfonatforskningen hos voksne og barn med Ol.

Det deltok ca. 80 personer på møtet, inkludert bam og ledsagere.

Barne- og ungdomsarbeid
Bame- og ungdomsgruppa iNFOI (NFOIU) har i perioden bestått av Ida Holan (leder),
Burhan Chisthi og Biørg Ellen Anti. Andreas Henden har i tillegg vært styrets representant i
ungdomsgruppa.

Ida Holan og Burhan Chishti deltok på Fl-OUs generalforsamling i Trondheim l3- 15 april. De
deltok også på Europeisk ungdomssamling i Paris 27,-29. apÅI.

Under likemannstreffet i Bergen var det lagt opp til parallelle samlinger for ungdom. Andreas
Henden og Silje Vullstad rcprcsentete NFOIU i Ungdomspanelet under Ol-Nordens
fagsamling i Bergen 21. september.

Andreas Henden og Gry Tofle Haugen arrangerte ungdomssamling i Tønsberg 12-14 oktober.
Treffet var åpent for alle ordinære medlemmer mellom 15 og 30 år, og det deltok lg
ungdommer på treffet.
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NFoI likk i 2006 10.000 kroner lia Miirtha Louises fond. Midrene ble benttet til tiltak for
bam og ungdommer under 16 år på NFOIs årsnrote i 2007. Bama under l1 ar fikl dra på tur
til "Lekeland" som 1å i nærheten av hotellel. Bama mellom 1l og 15 ar dro på bowiing.

OI-studie
I november 2002 fikk NFOI tildelt midler av stiftelsen Helse og Rehabilitedng (Extra_spille0
til prosjektet "Populasjonsstudie av voksne med Osteogenesis Imperfecta,'. Undersøkelsene
ble.fcrdigstilt i løpet av 2005. fuene 2006 og 2007 er brukt til å iamle resultater og skive
Mikler. Vi har i 2007 awentet resultatene av undersøkelsene, og hax foftsatt et samarbeid
med TRS vedrørende sluttføring av studien

Informasjonsarbeid
NFOIS styre har prioritert å holde foreningens inte.nettsider noenlunde jevnlig oppdaterte.
Flere og flere medlemmer hax e-post, og styret hax i samaxbeid med Ot-n1tÅ redalsjån i støne
og større grad benyttet e-post til å formidle informasjon om aktiviteter og annet medlemsstoff.
Dessv€re er det va.nskelig å holde e-postlister oppdaterte, da veld-ig mange skifter e-
postadresse offe, NFOIS intemettside er godt besøkt både fia Norge og u åndet, åg har hatt ca
1890 besøk og ca. 7213 sideoppslag i 2007.

NFOIs stye satte i 2007 ned eu gruppe som skulle se på muligheten for å endre NFOIs
lnlemettsrder. Oruppa har bestått av Ingunn Westerheim, Andreas Henden, Gry Tofte Flaugen
og Arnar Nesset. Gruppas hovedmål hax vært å endre utseendet og oppbygningen av NFOIs
internettsider, samt få en enklere adresse,_Vi har også diskutert mutlg,"i"n ib, a bl*t unn.t gi
alle med velv i NFOI en egen NFOl-mailadresse. bruppa har imidl;tid a;;iike tusaker ikke
kommet ordentlig i gang med arbeidet. Arbeidet vil blj ;idereført i 2008,

:l:l 
t:pp"_l og endelig regnskap for prosjektet Informasjonsbrosjyre NFOI ble sendr inn til

J nersen flctse og Rehablttte ng i mars 2007.

Likemannsarbeid
Styret )ran vært representert i arbeidsgruppa for likemarnsarbeid ved Gry To1.te llaugen. F.a
25.03.07 har_styretogså vær1 representert ved Marit Romundstad. I 2007 har gruppa for øvrig
bestått av Rebecca Tvedl og Marianne Tveit. Tveit gikk ut av gruppa i nars 2ti'07,

Aibejdsgruppa har hal to planleggingsmøter i 2007. på roen av møtene delrok også Ingunrl
Westerheinr og Marit Heggelund.

Store deler av likemannsmidlene som ble tildelt lbr 2007 ble brukt på den store
likenannssamlingen i Bergen. Samlingen ble anangert 20.09 - 23.09 på Thon Åiryort Hotell i
Bergen, og^hadde 10 parallelle samlinger med tema lor malgruppene voksne, bam. ungdom,
søsken og foreldre til barn med OL Gry Toffe Haugen og lngunn Westerheim var ansvatlige
for samlingen.

I.tillegg 1il Bergenssamlingen ble det arangert en oppdateringssamling ibr likemenn 19_2i.
oktober på Quality hotell Gardennoen. Rebecca Tvedt var anwarlig foi samlingen. Deler av
samlingen ble arangert i samarbeid med Norsk Interesseforening for Kortvokste, der
hovedmålet var å diskutere muligheten for samarbeid mellom de to foreninsene i fremtiden.
Ungdomssamlingen ioklober ble også fincnsien med ljkemannsmidler.



Lokale tiltak
NFOIS stlre tildelte etler søknad kr. 24.000 til NFOI Trøndelag i 2007. Midlene ble brukt til
driff.av lokallaget saml feiring av 10-årsjLrbileum for NFOI Tr;ndelag i Steinkjer i2._14.
oktober.

NFOIS styre tildelte etter søknad k]. 15.000 tit NFOI Akershus & Oslo i 2007. Midlene ble
brukt til drift av lokallaget samt medlemssamling i Sarpsborg i april 2007. Det ble også
avholdt.julesamling på Royal Christiania hotell i Oslo den 30. november.

I tiLlegg arrangefte LeifRichard Bårdsenjulesamling i Bodø den 14. desember. Samlingen var
åpen for medlemmer fra Nordland, Troms og Finnmark. Tovc Kvaløy arangeie treff i
Haugesund for medlemmer på vesttandet den 15. desember. på grunn av begrensede
muligheter til å dekke reiseutgifter, var det kun medlemDrer fra Rogalånd og Nordland som
deltok på samlingene. Treffet i Bodø ble finansiert med midler lia Helse Noå, mens treffet i
Haugesund ble finansiert av midler fta Helse Vest. Begge fikk noe bistand fra styret sertralt.

Internasjonalt samarbeid
N|OI har fofisatt silt iDtemasjonale samarbeid giennom aktiv dcltakelse i Ol-Norden og
OIFE. Norge har vært representet i Ol-Norden ved Jorun Olsen og Karin Bøe j 2OO,l. OI
ry,:rdeD,avh?]!l_slt, fagseminar og generallbrsamling i Bergen 21. oi 22. seplember 2007, i
ulKr}rnmg t|t Nl- Uls medlemssamlin,t.

Ilå"ll Y-"*"lh9j-1n og Maril Lteggelund representerte NFOI ved dcn danske Ol_foreningens
(DIOI) 25-årsjubileum i Slagelse i Danmark i helga 14_16. apdl. Jorun Olsen og Karin Bøe
dellok på Ol-Nordens fagserninar og generallbrsamling i Bergen iia 2l - 23, september.
U r r E-re presenranr lroncl Uården deltok på OIFES 15. generalforsamljng d,en 26, og 2,1.
oktober 2007 i San Pedro dcL Piuarar. Sparia.

Nyhetsbrevene lia OIFE har blitt oversatt til norck, og lbreningens medlemner har blitl
inlbrmert om det nordiske og internasjonale arbeidet glennorn Ol-N-ytt.

FFO og interessepolitikk
NFOIS.styre har vært representert på ett representantskapsmøte og FlOs Kongress ved Ingumr
Westerheim og Ivar Rytter. Vi ha.r også vært til stede på Smågruppeforum i 1.0-rkanr av møret.

NFOIs styre har i perioden kanalisert hovedtyngden av sitt interessepolitiske arbeid gjerurom
FFO. NFOI har blanl an]1et holdt innlegg om framtidig struktur av FFO, klageadgang og
sanksjoner ift tilgjengelighet/antidiskrimineringslov og a1 FFO bør lobbe foi å itlelrre
li:ntsjonshemnede nor høyere niljøavgift pa b"nrio. NFOI har ågså gitt innsplll tit
assistanse xnder flyreiscr og til høringssak om ny lannlegelbrsklift. ForJingån har også gitt
sirl s1øtte til Rehabiliterirgsaksjonen.

Rebecca Tvedt ble på FFOs kongress 23-25. Dovember valgt inn som styremedlem i
hovedstyret i FFO. Kistin Westgfud deltok på åpnilgen av familienettet, et nettsted for alle
låmilier med barn som har nedsatt funksjonsevne ogleller kronisk sykdom. Gry Toile Haugen
og Lena Merethe Jensen deltok på FFOS Europaseminar 3-4. desember, der tema var arbeidel
med å vedta antidishimineringslov og hvordan slike lover er utarbeidet i EU.



Årsmøte 12. a 2008 - Scandic Hotell, Hamar

NFOIS styre har i samatbeid med OI-Nltts redaksjon, forsøkt å informere medlenmene om
FFO sitt arbeid gjeDnom OI-n)41, e-post og intemettsidene våre.

TRS
Det ble i 2005 opprettet et n)-tt kompetanseråd på TRS, bestående av fagpersoner samt dn
person lia hver forening. Trond Garden fra NFOI satt som leder i Kompetanserådet i 2007.

Marit Heggelund deltok på to av TRS sine møter for brukerforeningenes ledere i 2007. TRS
sitt samarbeidsforum ble avholdt 18.-19. november. Ingunn 

-Westerheim 
og Maren

Rognaldsen deltok fra NFOIs styre. I tillegg deltok Dag Martiniussen, Rebecca Tvedt
Skarberg og Krut E.ik Tvedt Skarberg fta NFOL

Forskningsfondet
NFOIS styre har væft repr€sentert ved Maren Rognaldsen i Forsklingslbndets styre. Hun har
ledel styret, som for øwig har bestått av Leif Richard Bårdsen, Harald Bjarne Hellesen jr.,
Elsa Rath Jensen, Lars B. Engesæther, Lena Lande Wehe, Terje Terjesen samt Lars Grue og
John friksen oppnernt av depanemenrel.

Forskningsfondel har ltatt ett telefonmøte i 2007. Forskningsfbndct var også tema på
FEmtidsverkstedet på NFOIs fusmøte.

Maren Rognaldsen, lngunn Westerheim og Lena Lande Wekre deltok på konferansen ',Dialog
for forskning" 31. mai.

Ol-Nytt
OI-Nytt kom ut med 3 nummer i 2007. Arnar Nesset har væ redaktør lbr bladet. NFOIS stvre
har væft represenleft i redaksjonen ved Marit Heggehu.)d, Styret har aktivt benyttet bladet som
en informasjonskanal.

Økonomi
Utover de ordinære drifr- og likemannsmidlene, ble de1 ble søkt om midler fra 2
helseregioner. Vi fikk bevilget kr 15.000 fta Helse Nord og kr 10.000 l.ra Helse Vest til drift
og lokalt arbeid. Det ble også søkt om momskompensasjon for 2006. Budsjettmessig sett er
det direkte medlemsaktivitet som helt klart har vært det priodterte området i 2007, mcd
årsmøte santt en stor og to mirldre likemannssamlinger. Til sammenligning utgjør ugifter til
de andre aktivitetene i NFOI kun mindre beløp.

De tidligere fylkeslegemidlene er nå inkorporefi i de atminnelige driftsmidlene NFOI får
tildelt. Kr. 32.456 ble etter søknad overført lokallagene. Dette var noe mer enn budsjettefi.
fordi NFOI Trøndelag søkte om å få økt sin bevilgning på grunn avjubileurn. Beløpet som ble
overløft NFOI Oslo & Akershus ble avkofiet noe ift tjldelirg, pga mindreforbruk i 2006.

Når det gielder regnskap sammenholdt med budsjett, gar NFOI ut med et mindre underskudd
lbr 2007, noe som også var lagt inn i budsjettet på grunn av inngåelse av altale med
regnskapsbyrå og planer om nye internettsider. Utgifter til regnskapsblaå påløp ikke i 2007,
da disse utgiftene først vil komme på regnskapet for 2008. De1 påløp heller ikke utgifter i
forbindelse med nye intemettsider. Det foreligger imidlertid et betydelig overforbruk på
postene reise og diett/hotell, som hovedsakelig skyldes store utgifter i forbindelse med
samlingen i Bergen. Så store anangementer vil alltid være vanskelig å budsjettere nøyaktig,
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spesielt i forhold til posten reiseutgifter. Av balansen framgår det at gjenværende
prosjektnidler for prosjektet Ol-studie er overført til egenkapital, da disse jkke lenger kan
kreves tilbake fra Helse og Rehabilitering eller TRS.

Til tross for at NFOI i støne $ad kjøper tjenester og utbetaler honomr til leder, må foreningen
sies å ha en forholdsvis solid økonomi. størstepalten av midlene våre er imidlertid øremerket
spesifikke tiltak, og det er derfor begrenset hvor fritt vi kan budsjetlere fta al til år.

Generelt
Våren 2007 var det arsmøtet som sto i fokus, og på høsten ble det anangen er sron
likemannstrcff kombineft med Ol-Nordens ågseminar for alle medlemmene i Bergen.
Likemannssamlingen var en suksess, og stlrets inntryk:k er at både nye og gamle mecllerÅer
hadde.storl utb)'tte av oppholdet i Bergen. Styret har prioritert å ikke selG i gang nye srore
prosjekter i 2007, men heller ivarela oppgaver vi allerede har tatt på oss. Det hax væ( lagl
mye arbeid ned i å skive gode søknader og skaffe altenlative midier, noe som har gi11 seg
utslag i en tilfrcdsstillende økonomi. Vi har også gjort en innsats for å videreutvjkle NFOIi
rutineperm. En del ressurser har også gått med i forbildelse med at leder overtok ansvar for
medlemsregisrer og konringenrf'øring i midlen av 2007,

å:r.1.,,1906 
vedtok etter styrers fbrclag å innføre honorar på inntil lc i året tbr stlrets

leder. Urdnrngen med honorar ble evaluert i2007, og åxsmøtet valgte å videreføre ordningen.
Til tross for ordningen har de andre styremedlemmene avlastet siyreleder der hvor det har
vær1 hchov. Styret har fungert Bodt sammen, og det har vært elr god fordeling av arbeid
mellom de ordlnære styremedlemmene. Varamedlemmene har væft trukket med btde på ulike
typer møter og i enkeltsaker,

Det har imidlertid vært begrenset hvol_ mange møter NFOIS slyre har kunnet delta på i
perioden. Svært D)ange møter foregår midt i uka på dagtid, og de fleste styremcdlemmene er i
lullJobb- lvært mye av kommunikasjonen i styret foregår på e-post, og dette fungerer stort
selt bra. Med så lange perioder mellom de fysiske styremøene, kÅ det lilevel bli lange møter
og mange saker som skal bel.undles på kort tid. Styret har derfor hatt fokus på måter
styremedlemmene kan_holdes engasjert og informert på, også mellon slyremøtene. 2007 var i
det store og hele et godt år for NFOI der medlemssamlinger og samarbeid ned Ol-Norden sto
i fokus. Sty,ret ønsker til slutt å takke alle som har gjort en in-nsats for foreningen i perioden,
og håper på videre godt samarbeid.

lngunn Westerheim
Leder

Marit Heggelund
Nestleder

Gry Tofte Haugen
Sekretær

Randi S. Ulvestad
Kasserer

Andreas Henden
Stlaemedlem



Arsmøte 12. april 2008 - Scandic Hotell, Hamar

Arsmelding OI-Nytt 2007

I 2007 har OI-N)-tt kommet ut med 3 utgaver. Målet var 4, men pga lite tilgang på stoffble
det med tre.

Undertegnede har fått sporadiske bidrag fra diverse kilder, og har hatt faste bidrag så som
lederspalte m.m. fra Ingunn Westerheim. Det meste av kommunikasjonen foregår pr e-post.

Trykking av OI-N1'tt foregar hos FIO-Trykk. Opplaget på bladel ligger på cirka 310. OI-N)-tt
sendes ut som B-post i Norge. FFO-Trykk står for pakking og utsending. Utcdandske
mottakere er ikke omfattet av avtalen, så de av disse som vi har epost-adresser til mottar
bladet på pdf-fomat.

Redaksjonen har storl sett beholdt layouten som den har væft de siste årene. I og med at
lrykketeknologien er relativt enkel har vi mest igjen for å holde cn ren og enkel stil. Innholdct
varierer noe mellom hver utgave, avhengig av hvor mye materiale vi har tilgiengelig.

Redaksjonen opererer med en egcn mailingliste. Der står blant annet NFOIs medlemmer (sorn
har kjent e-post-adresse), viktige fagpersoner/irNlanser og redaktørene i de andre TRS_
foreningene. Vet du om noen som burde stå på denne listel; ta kontakt med redaksjonen!

Responsen varierer en del, men redaksjonen vil likevel takke alle som har kommet med bidrau
ti lbhder i perioden.

Redaktør

Arnar Nesset
arnarnesset@)hotnail,cot'11

Rapport om likemannsarbeidet ifm. generelt likemannsarbeid i Norsk
Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) i 2007.

NFOI har i månge år nottatt midler fra Sosial- og helsedircktoratet til likemannsa$ejd.
Allerede i 1990 ble den første samlingen anarged for å skolere et korps av likemenn i foreningcn.
Samnensetningen 0v koeset har væft endret flerc gaDger (sist 2007), for å konrpletfere det såmlede
erlåringsgrunnlåg som disse likemennene bør ha.

For å organisere og drive denne delen av NFOIs arbeid, har vi nedsatt en arbcidsgruppe tbr
likemannsarbeidet. Styret har vært representert i arbejdsgruppa ved cry Tofte Haugen. Gruppa har for
øvrig bestått av Rcbecca Tvedt og Marianne Tveit (før 25.03.07) og Marit RoDundstad (ener
2s.03.07).

Arbeidsgruppa har hatl som oppgave å søke oln midler, planlegge samlinger og å koordinere
likemarnskontakton i foreninge[. Dette kan f.eks være å ta seg av nye mellemmer på årsrnme og
nedlemssamlinger. Målet er å sette sammen et tilbud som er så bredt som mulig. både i ibrhold til
alder, funksjonsnivå og problemstillinger for pårorende og de som sel\ her OI bet er evholdt to
arbeidsgruppemøter. Admin;strasjon av arbeidet har ellers foregått via e-post og telcfoi

For år 2007 fikk vi tildelt k. 350.000. Vi fikk en rilleggsbevilgning på kr. 8.800 ved årets slutt.

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta 9
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Det har vært avholdt samlinger med følgende tema (se vedlagte r€ferater):
. Fin fram i hjelpemiddetjungelen
. TreDing og fritid for ungdom
. A være barn med OI (5-7 år og 9-14 år)
. Å være søsk€n til bam med Ol
r Å leve med alvorlig grad av OI
. Å leve m€d mild form for Ol
. A være ektefelle/samboer til en person med Ol
. OI og valg av klær

Temåene ovenfor ble aralrgert pamllelt på €n større samling i Bergen, som var åpen for allc
medlemDene. Vi har gode erfaringer med å samkjøre flere sarrlinger for snalere målgrupper. Dette
gir medlemmene lnulighet til å prate sammen uterom det fastlagt+rogrammet, om tiig som I seg setv
kaD være svært viktige, men santidig for småtil å være tema på egDe samlinger.

I t i l legg t i l  o\,€nfor nevnte samlinger, arrangcrte NFOIS ungdoms$uppe helgon l2_j4. oktober
lrkemånnskeft tor_ungdom Inellom I5 og 30 år i  Tønsberg med tema , 'Å være ung rned OI,,.  Den 19._
21. oktob€r 

^vholdt 
arbeidsgruppa for likernenn oppdateringstreff fbr rye og gamle likerlonn pa

Q ality Hotell Gaxdermoen. sa,nringe'' tok både for seg generelt likemanns-ar-beid og rikernannsarbeicl
ifm arbeid og attføring. I tilknltrriDg til sarnlingen ble deiogså avholdt et samarbeid;møte med Norsk
Interesseforcning for Kofiokste. Se for øvrig vedlagte refeiater for innhold på de ulike samlingcDe.

NirOI har el medlemsblad, OI-D),tt, som ble utgilt 3 ganger i 2007. | året som gikk er bladet bl.a. blitr
brukt til å spre likemanrlsinformasjon blart medlemrnene. Derfor har en titen Jer av likemannsmidrene
gått til dekDiDg av trykkeriutgifter,

13.03.07

lngunn Westerheim (sign.)
Leder

Rebecca Tvedt (sign.)
Arbeidsgruppa for likernenn i NFOI

Rapport om likemannsarbeidet ifm. arbeid og attføring i Norsk Forening
for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) i 2007

NFOI har i mange år mottatt nidler fra Sosial- og helsedirektoratet til likemannsarbeid.
Foreningen er helt avhengig av disse midlene for å kunre utøve sin virksomhet. A erede i 1990 bre
den første samlingen arrangert foi å skolere et kolps av likemenn i forenjngen. SammensetDingen av
korpset har vært endret flere ganger (sist 2007), for å kompletterc det samlide erfaringsgrumrlag som
disse likemennene bør ha-

For å organisere og drive denne delen av NFOIS a$eid, har vi Dedsatt eD arbeidsgrlLppc for
likemannsarbeidet. Styret har vært representert i arbeidsgruppa ved Gry Tofte Ha:ugen. Gruppa har lor
øvrig b€stått av Rebecca Tvedt og M4rianne Tveit (før 25.03.07) og M;rit Romund"stad (ettåi
25.03.07).

Arbeidsgnrppa har hatt som oppgave å søke om midler tir temaer som meclremmene har nonrmet meo
ønske om, samt å.planlegge sarnlinger og å koordin€re likemannskontakten i foreningen. Målet er å
sette sammen et tilbud som er så bredt som mulig, både i forhold tit aldcr, funksjonsriiva og
problemstillinger for pårørende og de som selv haf Ol. Det er avholdt to årbeidsgnrppemøter. Arbeidet
har ellers loregått via €-post og telefon.

For år 2007 fikk vi rildelt k. 190.000.
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Det har vært avholdt samlinger Dred følgende tema (se vedlagte rapportcr):
.  tnergiøLonomiser;nts.arbeidog.rførepcnsjon
. Yrkesaktive forcldre

Samlingene ble arrangcrt parallelt på en større salnling i Bergen, sofr var åpen for alle meolemmene.
Vi har gode erfaringer tned å samkjøre samlinger for smalere målgrupper. Dotte gir medlemmer med
ulik alder og erfaringsbakgrunn mulighet til å prate sammen utenom det fastlagte programmet, om ti{g
som i scg selv kan være svært viktigo, men samtidig for små til å være tema på og1le samlinger.
Tilbakemeldingene fra medl€mmene forteller oss at vi skal lortsette å variere formen på vtue
likemannssamlinger, slik at vi noe år samler tlere små grupper på samne sted, og at v; andre år
priofit€rer temaer som krev€I lengre tid, med elt egen samling en hel h€lg.

I tillegg til ovenlor nevnte samlinger, avholdt arbeidsgruppa for likemenn oppdateringstr€tffor nye og
gantle likemenD på Qlrality Hotell Gardermoen fra 19."21. oktober. Samlingen tok både lor seg
gener€lt likenrannsarb€id og likemannsarbeid itin arbeid og attføring. I tilknltni g til samlinger blc
det også 

^vholdt 
et samarbeidsmøte med Norsk Interess€forcDing for Kortvokste.

Se for øvrig vedlagte relerater for iDnhold og program på de ulike samlingene.

NFOI har et medlcrnsbl^d, Ol-rytt. som ble ulgitt 3 ganger i 2007. I året som gikk er bladet bl.a. blitl
brukt lil å spre likemannsinfonrusjoD blant medlemrnene. Derlor har en Iiten del av likemannsmidlene
gått til dekniDg av urgifter til trykking

r3.03,08

Ingunn Westerheim (sigD.)
Leder

Rebecca Tvedt (sign.)
Arbeidsgruppa for likcrtenD iNFOI

Medlemssamling NFOI 20, - 23. s€ptember 2007
Thon Hotell Bergen Airport, Bergen

Rcfcrat Irå lik€D nnssåmlins med fcma:
"Å finne fram i hjelpemiddeljungclen"

Mange personcrtlled OI er helt avhengige av tekniske lielpemidler som manllelle og elektdske
rullestoler, rulhtorer, høreapparater lltv. For mange oppleves hjelpemiddelforlnidlingen som en.iungel
det er svært vanskelig å finne frem i. Formålet med salnlingen var derfor å utveksle irfaringer rundt
dette og kanskje komme frem til løsninger som vil gjøre det lettere å velge det mest firnksjonelle
hjelpemidlet for den enkelte.

Det var dessvene ikke mulig å få noen eksterne bidragsytere tjl å innlede på samlingen. Samlingen ble
derfbr ledet av Andreas Henden og cry Tolie Haugen, begge likemenn. på samlingen tok vi opp
temaer nmdt hvilk€ hjolpemidler soll1 finnes på markedet og hvilke erfaringer den enkelte hadde med
disse. Mange personer med OI trenger olle mye individuell tilpasning av hjilpemidler, da vår
kroppsfasong kan være svæft awikende fra andres. Vi utvekslet defor også tips orn hvordan vi best
mulig (an ri lpasse hvert hjelpemiddel . l i l  al del lån tu gcre oplimåll loiderr enlelre.

Vi la også stor vekt på å infomere o1n og utveksle erfaringer rundt bruketpassordningen_ Brukerpass
er en ordning der den enkelte selv skal kunne ta direkte kontakt med leverandører av hjelpemidler



Årsmøte 12. april2008 - Scandic Hotell, Hamar

både for å velg€ ut det hjelpemidlet de ønsker, eller dersom de har behov for reparasjo oB sen,ice.
Imidl ertid .r'iser det seg at denne ordnirgen fungerer ulikt rundt om i landet, og erfaringene rundt clette
var svært forskjellige.

Det deltok 25 personer på samlingen, hvorav seks av disso var likemenn.

Gry Tofte Haugen

Ref€ral fra l ikemantrrsåmling med tcmå:
"Trening og fritid for ungdom m€d OI"

NFOI hadde invitert I'sioterapeut Olga de Vries tia TRS for å hold€ en jnnledning for lors4mlingen
omlernaet tre ing og fritid for ungdonr nred OL Det deltok 12 personer på samling€n, både ungdom
og foreldre til mgdom.

Olga innledet ned en del klargjøring av bogreper, deriblant hva trcning kan defineres som: ,,arslJf
aktivitet ftu gientcrs regelmessig owr tid ned n1ålsettitg ålorhedleJbrn, ple.ttasjon eller heise,' og at
Ilsisk aktivitet kan defineres sotl "All ktoppslig bevegelse son resuitercr i en teientlig økning i
e etgdorbruket utor)er h.rilenfuit,.

ForsamliDgen sarntalle litt orn hva d€ forskjelljge heDte med, og hvortbr, og hva maD legger I oegrepet
rntro. t.tere trener tor å tbrebygge plager forbundet med OI, og det får dermed et preg av plikl som kan
ta bort noe av motivasjoDen for tl€Dirg, Dcl ka. deflned diskuteres om tre,irrg tiliører friiiden og der
lystbetonte eller on det er en 'hrå"-aktivitet for persoDer med OL

Olga illustrerte videro hva som skal til av aktivitet for å oppnå lbrskjellige glader av helsegevjnst og
hva man nå ser er gunstig for å oppnå høyere kondisjon og sfyrke. tjet frneir at kurven foi
Irelsegevinst er veldig bratt hvis man går fra i ger aktivjtet til noell aktivitetl DenDe kurven går så
faktisk nedover igjen hvis man driver veldjg mye tre jng (toppjdrett), og slike utøvere er også mer
utsatt for skader pga at kroppen ikke får tilstrekkelig tid til rastitusjon. 

-

AmårNesset

Referål fra l ikemtnnssnmling med temåi
"Å være barn med OI"

Samlingen ble ledet av [nger Lise Andresen, psykolog på kompetansesenteret TRS, soln har spesiell
kjennskap til OI-gruppens urfordringer. Da bam på ulike alderstrinn er opptatt av forskjellige ting og
kommuniserer på ulike nivå, besluttet vi å dele bamegruppa i 2.

I gruppe I hadde Inger Lise samtaler med bam i aldersguppa 5-7 ar. 2 av barna har atvorlig OI og er
rllllestolbrukerc, nens de andre 2 har en mildere fofln av OI. Bam i denne aldersgruppa har ikke noe
bevisst fbrhold til det å ha en sjelden diagnose. Men de vet likevel noe om hva O[ er. Dlsse barna var
spesielt opptatt av det åta røntgen, noe alle banra hadde et forhold til. I tjllegg har alle barna et positivt
forhold til det å komme sammen og leke ned barn i samme sitlrasio . selv oti de nok ikxe renrer over
al Ol er l i l les evneren. Del \ar 4 bam med diagno)en 5om deltokpå de ne gruppa.

I gruppe 2 hadde Inger Lise samtaler med bam i aldersgruppa 9-14 ar. Også her var det stor forskjell i
grad av diagnosen, alt fra bam i elektrisk og manuell rullestol, til de med mildere fofln av diagnosen
hvor det ikke synes utenpå. Utgangspunktet for samtalen var problemstillinger om hvordar det er å
vokse opp med OI og merke at man er annerledes. Hvordan påvirker OI utviklinsen av barnas
identitet? Hvilke mestringsstrategier har bamx i forhold ril der å ha Ot? Samtalerir ar lag opp pa
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barnas premisser, slik at det var temaer d€ ønsket å snakke o1n som ble vektlagt. Det var 5 barn med
diagnosen sorn deltok på denne gnrppa.

Samtalegruppene med fagperson til stede vade i I time hver. Deretter var det satt av tid 1il lek og
sosialt samvær for bama på eget lekerom, m€d bamevakter til stede. Lørdag ett€rmiddag ble det også
anangert tur til Akvariet/Bergen sentlum.

Ingunn Weslerheim

Referat fra likemannssamling med temal
"Å vær€ søsk€n til barn med OI"

Samlingen ble ledet av Inger Lise Andrcsen, psykolog på kompetansesenterct TRS, som har spesiell
kjennskap til Ol-guppens utfordringer. Vinklinger måtte legges opp litt etter hva slags aldersgruppe
de søskDene som var til stede b€fant seg i. Det ble besluttet å prioritore de eldsle søshtene denne
gangen, i aldersgruppa 13 til 18 tu. Det var 4 søsken til bam med OI som deltok på denne gruppa.

Å være søsken til funksjonshemmedo kan være en utfodring. Det har positivo og Degative sider å
vokse opp med søsken som har OL Søsken lår verdifulle erfaringer og andre perspektiver på livet,
samtidig som de kan være utsatt for ekstra påkienDiDger. Ol påvirker hele l'amilien.

Målsettingen var at søskneDe skulle kullne utveksle silre tanker om dette på en måte som er tilpasset
dem. Samtalen gikk lett om ulike problemstillinger. Det var de eldste bama,/ungdommene som var
mest engasjerte. TilbakemeldiDgen gikk på at et slikt tema var nlttiS, og at det gjenre kunne gientas på
en senere saml,ng,

Samtalegruppa med fagperson til stede varte i Iitt over I tine. Derelter vaf det satt av tid 1il sosialt
samvær for barntungdomnene på eget rom, med barDevakter/assistenter til stode. Lørdag ettermiddag
ble det også arrangert 1ur til Akvariet/Bergelr senlrum for de som ville det.

Insunn Westefieim

Referst frå likemånnssrmling med temå:
"Å l€ve med alvorlig OI"

Vi var l0 stykker samlet til dette tema i Bergen. 3 av deltakerne var likemenn. Å leve 
'ned 

alvorlig Ol
var et av flere tema som foregikk parallelt under likemannstreffet. Blant deltflgerne var også noen
ungdomrner som tidligere ikke har vært med når vi har snakket om dette tema.

Å ha alvorlig OI medfører som regel et an erledes utseende, å være rullestolbruker, lanB€
sykehusopphold, srnerter og generelt sammensatte plager. Dette er ganske alvorlige problemstillinger
og gruppen brukte litt tid på å "bli vam" før praten kom godt i gang. En av deltagerne i gruppen
hadde i oppgave å starte med å forlelle I itt om seg selv og hvordan det å ha 

^lvorlig 
OI påvirket livet.

Etter hvert tok vi en liten runde rundt bordet som rcsulterte i al praten etter hverl kom godt i gang.

Da OI er en sjclden diagnose og det å ha en alvorlig lbnn er enda sjeidnere, opplever mange å ha få
andrejevnaldrende å speile seg med. Det vil si at man har få å sammenligne sirre problemer med i det
daglige. Å komme sammen med andre med like sjelden utgangspunkt er dermed en unik mulighet til å
ta opp ømtålige Foblemstillinger og erfaringer. Vi snakket om mye forskjellig lla hvordan vi takler
smerter, til hvordan vi oppfatter andre rundt ser på oss, til hvordan våre nænneste reagerer ved
benbrudd, til hvilke fremtidsplaner som er realistiske å ha nar man har alvorlig OI.

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta



Gruppen var spredd i alder, og dette gjorde at de sorn var yngre ga uttrykl( for at det var n)ttig å høre
hva d€ eldre hadde vært gjennom tidligere. De eldr€ slmes også dot var int€ressant at tema engasjerte
flere nye som etter hvert er blitt gamle nok til å delta på samling. på sluften av sa,mlingen var vi alle
enig om at d€tte er et utømmelig tema som vi stadig trenger noen i samme situasjon å;nakke sammen
med om. Det er ønskelig å snakke mer om dette tema vod fremtidige Iikemannssamlingor.

Reb€cca Tvedt Skarberg

Referåt fra likcmrnnssåmling med t€ma:
Å leve med mild form for OI

Det deltok 22 pe$oner på samlingen herunder 4 Iikemenn.

I gtuppen var det ikke nlo€n spesiell leder, men May Britt Anli haddo ansvaret for å få samlaten I gang.
D€t blesnakket om å leve med en skjult fu ksjonshemning, blant annet at det er vanskeljg å blitr;dd
når det ikke rysisk vises at eD er syk. Mange har brukt en del tid og onergi på å forklare Ågivelsene
rundt seg at de blir fort slite,r og har e.' del smerter, samt at de ikk; har ;;rskudd til å deh;på ålt en

Andre tema_som.var tatr opp var erfaringer de som deltok i gruppen har i ibftold til skole og arboid.
Det ble også snåkket en del om hvordan det er å ha barn ned dl, og utfordfingene dettc iDnebærer j
forhold til rnøtet med helsevesenet.

May Britt Anti

Referat fro likemonnssamling med tcma:
A være €ktefellc/såmbocr til en som har Ol

På samlingeD var det lagt opp til erfarjngsutveksliDg
oss på denne gruppa var bla.l

- Hvorda er det å være i et forhold der den ene personen har OI?
- Hvordan takle utfordringene i forholdet der smerter og slitenhet kan være en del av

hverdager?
- Hvordan dele på oppgaver uten å få ubalanse i forholdet?

Det deltakeme sa om det å være i et forhold der de ene har OI, var at det stof sett ikke var noe
problem. Av og til måman ta hensyn fordi personer med OI kan ofte bli fortere sliten, og har kanskie
en del "vondter" sorn følge av diagnosen. Det erjo utrordringer i alle forhold, og man måjo ta hensyn
til hverandre uansett, og legge livsstilen derettcr. I et fofiold til en med OI må rian dele på oppgavene,
men det.erjo som i alle forhold, kom gruppa frern til. Det erjo bal€ å fordele dem etter best evne, og
ikke måle størrelse eller mengde på oppgavene, da kar detjo fort bli et ploblem.

I hovedtrekk var gruppa enig i at de positive sidene ved paftneren overgikk de negative sidene ved OL
Gruppa var enig om at de hadde inngått et forhold rned personen, og ikke diagnosen OI.

Gruppa korn frem til at temaet "Det å være ektefelle/sarnboer til en som har OI', er et tema som vi
gjeme.vil ha flere ganger. Folk synes det var kjekt med erfaringsutveksling og det å kunne snakke med
andre i samme situasion.

Det deltok 7 personer i erfaringsutvekslingen, derav I likemann.

Kristir Westgaard og Knut Erik Tvedt Skarberp

mellon par der deD ene har OI. Spørsnål vi stilte



Årsmøte 12. a 2008 - Scandic Hotell, Hamar

Referat frå likcmånnssamling med tcmå:
"OI og klær"

Det er kanskje ekstra viktig for personer som ser litt "sposielle" ut at vi er velkleddo og føler oss fine i
de klæme vi har. Derfor er dette et viktig tema for oss. 17 stykker deltok på likemannssanlinga om OI
og klær, primært personer som selv har OI, mon også foreidre til bam og unge med OT.

Mange Olere er kortvokste og en del har i tillegg asymrnetrisk kroppsform og har derfortil dels storo
problemer med konfeksjonssøm. Mange har dessden problemer med å finne "voksensko". De1 er ikke
så veldig festlig å gå med "Donald-sko" når man er over 20 irr.

Noen kunne finne brukbare klær i ba eavdelingene, men flere hadde hele livet vært avhengig flv at de
selv eller noen andre kunno sy, enten for å rette opp klæf kjøpt i butikk eller for å sy hole garderoben
fra grunnen av.

For noen år siden kom eD ny regel som gjorde at man nå kunDe få grunnmønstor via Folketrygden,
som et teknisk hjelperriddel. Og når man først likl imlvilget gfunnnlønster fikk man også dekket inntil
l0% av G til søm av klær. Dette har gjort klesspørsmålet betraktelig enklere lbr de som har låtr dette.
Og nå er beløpet til søn steget til 20% av C, men dette gis ikke automatisk, dot må søkes om.
Det kotn opp forslag om at vi på årsmøte for eksempel kunne ta med sko vj ikke brlrkle lengre og
enten gi, selge eller by'ttc de. De fleste son bruker små størelser i sko av oss sitterjo i rullestol så
disse skoene ville neppe være veldig slitte selv om første eieren var blitt lei dem.

Til slutt kom alle med de tipsene de hadde ifl der å få tak i egDede klær/sko:
. Frabrikkutsalg i cøteborg (dette kom fra Andreas Henden)
. Kari Evja0 i Oslo har godUen ing til å lage S hDmønster
. Målsøm og skreddersøm (søke på nenet etter egDede skreddere)
. Stoffbutikk: Stoffog Stil (finnes også på postordre)
. Sko: Small and Tall og Cocoma (begge finnes nok på nettet)

Marit Heggelund

Referåt frå likemånnssamling med tema:
"En€rgiøkonomisering, arbeid og uførepensjon"

Mange Ol-ere som er i hel eller delvisjobb, kan komme til et punkt der det kaD bli nødvendig med
endriDger i arbeidssituasjo en. Noen ønsker å trappe Ded arbeidsinnsalsen fra fulltidsarbeid, og søke
om hel eller delvis uførepension. Andre igieD ønsker katskje å utvide arbeidsinnsatsen igjen, etter å ha
gått ned til hel eller halv uførepensjon.

Samlingen hadde fokus på muligheten for å kombinere arbeid og økonomiske trygdeylelser, herunder
foreslåtte endringer i uførepensjonsordningene. Det deltok 17 personer på samlingen, hovedsakelig
personer som selv har OI. Men det deltok også noen pårørende som selv har erfaring rned å være i en
siluasjon med nedtrapping/altføring osv. 5 av persone e som deltok var likemenn.

Samlingen ble innledet med en grundig presentasjonsrunde, hvor alle deltakeme sa litt om hvilken
situasjon de var i med hensyn til studier, arbeids-/attføringssituasjon og trygdeytelser. De fleste
deltakeme var i hel- eller deltidsjobb, og noen hadde væ det tidligere. Noeo vzu på vei rrn r
atbeidslivet, mens andre synes at hverdagen i fulljobb hadde blitt for slitsorn, og vurderte å trappe
ned,

Slore deler av samlingen dreier seg om vurderinger h!'ttet 1il det å trappe ned yrkesaktivitet for å vare
lenger i arbeidslivet. Er det mulig å trappe ned i alle typerjobber? Hven skal man føle nest ansvar
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for, seg selv, arbeidsgiver eller familie/omgivelser? Hvilke økonomiske konsekvenser har det når man
reduserer arbeidsaktivitet? Finnes det andre støtteordninger enn uførepensjon? Hvilke regler gjelder
for sykepenger og økning av arbeidstid/lønn når man har en d€lvis uførepensjon? Hvilke
følelsesmessige konsekvenser oppstår når man innser at man ikke er like sprek som før lenger?

Siden det deltok personer msd svæft ulike ståsted på samlingen hadde de flest€ noe å bidra med på
ulike onråder. Noen av spørsmålene var ikke mulig å svare på i løpet av samlingen, men ble notert for
besvar€lse på et senere tidspunkt. Uansett ble det utvekslet mange viktige erfariDger, som kunne
benyttes i de vidcre tankeprosessene rundt det å trappe opp/ned arbeidsinnsatsen.

Ingunn Westerheim

Referåt frå likemannssamling m€d temål
"Yrl@såktive for€ldr€"

Foreldre til barn med OI har i perioder mye fravær lra arbeid fordi bamet har hyppige brudd. Dot kan
være operasjoner og medisinske koDtroller som kun gjøres på sykehus e1 stykke fra hjemstedet. Dette
kaD i enkelte tilfeller komplisere et arbeidsforhold.

'Iemaer som vi ønsket å ta ooD vat:
-Rettigheter i lorhold til folketrygdloven kap. 9 og 9, omsorgslørn og omsorgspermisjon
-Barnehageplass, SFO, avlastning og assistenordriinger for barn€t
-Hvordan finne frem i hjelpeapparatet, individuellplan
-Hvordan forklare situasjonen lbr sjefog kolleger
-Dådig samvittighet og arbeidsfordeling i hjemmet

Gry Velvin fra TRS vartilstede som inDledor og for å forklare olr lover og rettigheter. Men j hovedsak
var dette en erfaringsutveksliDg mellom foreldre. Det deltok 20 foreldrg, noen var par.
Alderspredningen på barna var ganske stor og ståstedet deretter. Det ble drøftet en del løsnlDger pa ar
åssistenttiden på skolen er for kort i forhold til arbeidsdag. MaDge møter i løpet av året, blir de tatt av
arbeidstid eller fritid? Pleiepenger/sykepenger - nye regler i og med at nå kan en få pleiepenger euer
første dag hvis kontakt med lege og ikke bare etter 8. dag sykehusinnleggelse. Dette kan bety mye for
forel&e med Ol-barn, Det de fleste strever nred er å få vite hvilke r€ttigheter en har, og frustras.jonene
kan bli store nåf det er forskjeller fra en kommune til en arnen. Cry Velvin tok med seg no€n
problemstillinger lilbake og ville gi tilbakemelding på konkrete spørslnåI.

Marit Romundstad

Oppdateringssamling for likemenn i NFOI 19. - 21. oktober 2007
Quality Gardermoen hotell

Likomannsguppa var samlet på Qualio, Gardennoen hotell fra 19. til 21. oktober-

Det hår det siste året væft noen utskiftinger i sammensetningen i den oppnevnte likemamsgruppa.
Etter en fbrespørselstunde takket noen likemenn for seg, og ga rom for at noen nye ble oppnevnt. 9
oppnemte likemenn deltok på oppdateringssamlingen.

Likemannsgruppa avspeiler i dag organisasjonens bredde med hensyn til alder, kjøt[r, bosted, om de er
pårørende eller har OI selv og i forhold til alvorlighetsgraden av diagnosen. Den nye gruppen hadde
sitt første egen samling denne helgen. Vi startet med en god presentasjonsnrnde der hver likemann
fortalte litt om sin bakgruDn og hvorfor de ønsket å bli likemann. Dette for å karllegge sLyrxor r
gruppen og for å gjøre oss enda bedre kjent med hverandre. Videre tok vi opp hva vi mente var
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iikemannens rolle og oppgav€r i dagons NlOl. Vi kom inn på hvordan man kan ivareta likemannens
grenser og når det er ktig å be om lielp til å gi råd til andre.

Ettet hvert drøftet vi hvilke tema vi ville ha på samlinger fremover, og hvordan dette skulle arrangeres.
Vi kom lrem t;l en lang liste med aktuelle tema som vi brukte som utgangspunkt når vi søkte om
likemannsmidler lbr 2008. Vi kom frem til at vi ønsket å arrangere både et stort treffmed parallelle
temasamlinger og noen mindre treflmed smalere målgruppe, dersom økonomien tillater det. Vi
snakket også om hvordan treffene skull€ arrango{es og hvem som eventLrelt kunne gjøre hla i gruppa.

På lørdag ettermiddag hadde vi møte sammen med 8 personer fra Norsk Interesseloren;ng for
Kodvoksle (NlK). NFOI hadde i utgangspunktet også invitcrt likemannsrepresentanter fra EDS
foreningen, Ryggmargsbrokk- og Hydrocophaluslorcningen, Dysm€liforeningen, AMC-foreningen og
M^rfanforcniDgen til å diskutere muligheten for samarbeid omkring Iikemannsarbeid. Dessve e var
det bare NIK sonl hadde muligheten til å komme på møtet.

Vi utvekslet erfaringer om hvordan de to foren iDgeDe NIK og NFOI drev sitt likemannsarbeid. Det
kom freur at vi arbeider ulikt og legger litt fo$kjellig i begrepet Iikemenn, likomanrrsarbeid og
definerer samlinger litt forskjellig. Vi oppdaget at vi trengte litt tid for å bli kjeDl lned hver^ndres
måler åjobbe på og ikke gape for høyt når det gjelder fiemtidig samarbeid omkring trelf. Solv om vi
nok kan ha mange problemstillinger til felles har vi valgt å organiserc oss forskjellig. I løpet av møtet
kom det frem ulike synspuDkt på hvilke tema og målgruppe som skal være i lbkus når vi skal
samarbeide om å ha eD felles likemallnstreff for rnedlemmer i NIK oe NFOI. Vi kom frem til at tema
"Anrerled€s utseende" er et aktuelt teDra for begge grupper og la en flarr orn å tbrsøke å fh til et felles
likemannstreflomkring dette tena i løpet Av 2008, dersom økononrien i de to foreningeDe tillol det og
det er iDteresse fof det blaDt medle,nmene.

De oppnevnte likemeDnene i NFOI ga tilbakemelding på slutten av helgen at de synes det var nytlig å
møtes å gå gjennom de nevnle problemstillingene. De ga uttrykk for at de ønskct et oppdateringstrefl
spesielt for likemenn oppnevnt i NFOI år lig. Vi trerrger stadig tilbakerlelding pir rolJen vår og på
hvordan vi orgarl iserer Iikemannsalbeidet.

Rebecca Tvedt

Likemannssamling "Å være ung med OI" 12.-14. oktober 2007
Quality Hotel i Tønsberg

Temaet for helgen var "A være ung med OI". Det har imidlertid over leDgre tid vært ]tret ønske om at
det skal være nulighet for søsk€n og bam av personer med OI til å delta på sarnlinger, da disse også
har behov for å uweksle sine efariDg og tanker om hvordan det er å leve med Ol (både personlig og i
familien). Derlbr var samlingen også åpen for dem. Samlingen var for aldergruppa 15,30 år. Ansvarlig
for arangementet var Andreas Henden,

På lørdagen var dot lagt opp til sosialt samvær for å bli bedre kjent, og det ble blant annet utvekslet
erfåringer rundt ulike situasjoner i livet. Vi så dokumentarfilmen "Littje Dom's Big Advonturo" om en
1s-fuing fta England med OI som reiste rundt på interrail med kameratene sine. Filmen handlet om
hvordal han tåklet diagnosen og livet med kameratene. Filmen skapte heftigc diskusjoner og ga godt
grunnlag tbr samtaleenner for resten av helgen,

I løpet av helgen ble det også informert og vist bilder fra den europeiske samlingen for ungdom mcd
OI i Paris, hvor 2 av deltakeme på samlingen hadde deltatt.

Det ble også lagt vekt på sosialt samvær.
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På glunll av at en del b€n).fter olektrisk og manuell rullestol, var d€t behov for godt tilrettelagte
lokaler. Samlingen ble derfor holdt på Qualiq, Hotel Tønsberg.

På samlingen var det 16 deltagere, hvorav 3 likemenn + I l€dsager.

Andrcas Henden

Årsrapport Forskningsfon det 2007

Styret for ForskningsfoDdet har i 2007 bestått av:

Frå NFOII
Harald Bjarne Hellesen
LeifRichard Bårdsen
Elsa Rath Jensen (vara)
Maren Rognaldsen (oppnevnt fia styret i NFOI)

Frå Helseinstitusjonarr
Professor Lars B. Engesæter, Bameoftoped, Flaukeland Sykehus
Overlege Lena Lande Wekre, Sumaas Sykehus
Otoped Terje Tedesen , Senler for ortopedi, Rikshospitalet (vara)

Frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Lars Crue, NOVA
John Eriksen , NOVA (vara)

Forskingsfondet har hatt eitt styremøte på telefon i perioden. Konsliluerirg av styret
vafl då giort. På møtet vart forskningsibndets rolle diskutert. I tillegg valt spørsmålet
om korleis styret skal drive arbeidet og korleis ein kan auke lbndets kapital teke opp.

Ingen andre mø1er har blitt heldt, då det ikkje har vore nokre saker som har kravd
styrehandsaming.

Av inntekter har fondet i tillegg til renter, kun hatt inntekter fta sal av t-skjofter på
kroner 1000 (overl 'øn fra sl) 'rct i NI OlJ.

Bankbehaldninga var per 31.12.2007 kr 345.632.56. Sjå vedlagte rekneskap og
revisj onsberelning.

26.02.2008.

Leiar
Maren Rognaldsen
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Rapport fra Ol-Norden for 2007

Etter Genemlforsamlingen i Danmark oktober 2005 hadde Ot-Nordens styre dennc
slyresammensetnl1rg:
Danmarkr Preben Nielsen og Alex Holm Petersen. vara: Niels Christi^n Nielsen
Finland: Anne-Maria Håstbacka og Jouko Karanka, henholdsvis ledcr og økonornisnavarlig for
perioden 2005-2007. vara; Fritz-Olle Slo1te
Norgei Kathrine Kvaløy Bemtsen og Jorun Olsen, vara: lda Holan

IIor kan tilføyes at både Kvaløy Berntsen og I'Iolan lrakk seg etter kort tid.
Sverige: Noe senere på årc1 koln Carina Svenheden l'ra OI-grupp€n j RBU.

Førsto stvremøtet i oerioden var 27.-29.aoril 2007 Slaqelse. Danmarkl
Styremøtet ble avholdt i Danmark i forbindelse med DFOIs 25-års iubileum hvor alle i Ol-Nordens
sq,re var invitert.

Saker soDr ble behandlet:
> Vi har fått Sv.kr. 35.000,- fraNSH for 200?
> Tapt arbeidsinntekt for tiden leder må ta fri i forbindelse med reiser til styremøter blir refuDdert,
dette er også tatt med i budsjettoppsett i søknad til NSH.
> Tidligere harJorun Olsen seDdl søknad til Stiftelsen Sara Lackmanns Fond on økoDomisk hielo til
fagsemillaret som skal avholdes i Befgen sept€rrber 2007,
> Deme søknaden fikk vi negativt svar på.
> lnformasjorr fra de nasjonale organisasjonene
> Planlegging av Ceneralfbrsamling og Fagsemillar september 2007:
- ta kontakt med Ol'ungdohmer med spørsrnål om deltagelse i paneldebatt på lagseminaret
- planlegge hvilke terna vi vil ha på fagseminaret. Her følger vi ønskeliste fra tidligere semiDar.

Andre s[,re'nøte 20,-23.septenrber 2007 i Bergen.Norse: (et møte før oq et etter
Ceneralforsamlinqen)

Fra sakslisten:
> De finske reprcsentantene informerte at de ikke stiller til gjenvalg som leder/økononiansvarlig, men
ldrtsetter som styrerepresentanter hvis den finskc forenirlgen velger de igjen.
> Infonnasjon fra d€ nasjonale foreDi[gene
> Godkjenning av Ol-Nordens beretning 2005 - 2007 som legges ften på Generalforsanlingen
> Prebcn Nielsen sender søknad til Stiftelsen Clara Lackmanns Fond
> Forslag til referenter og underskrivere til Generalforsamlingen
> Forslag til relerenter på Fagseminaret. Dette bør væt! en ellerto fra fagpersoneDe

Ener Ceneralfor.åm l ingen er sryrets sdmmensetning:
Dalrmarkt Preben Nielsen/Alex Holm Petersen, vara: Nicls CbristiaD Nielsen
Finland: Anne-Maria Håstbacka/Jouko KarankL vara: Fritz-Olle Slotte
Norge: Kadn Bøe/Jorun Olsen, vam: Gunn Øines
Svedge: C?rrina Svenheden, RBU
Norge overtar ledelse/økonomiansvar for L l.2008 - 31.12.2009, Jorun Olsen = loder og Karin
Bøe = økonomiansvarlig.

Referat fra Generalforsamling og Fagseminar fiDnes i OI-N)'tt nr. 3-2007

Januar 2008 - Jorun Olsen
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Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på NFOIs årsmøte:

Forskningsfondet
e Revisjonsberetning200T

Akcrshus/Oslo NFOI
. Årsrappofi 2007
. Regnskap 2007
. Revisjonsberetning200T

NFOI.TTøndelag
. Årsrapport 2007
. Regnskap 2007
. Revisjonsberetning 2007

Sak nr.r 3-08

Innstilling:

Redegiørelse:

Fastsottelse ay kontingent

Styret foreslår å heve medlemskontingenten fra kr. 300,- til kr. 330,- for
voksne over l8 år og fra k. 25,- t i l  kr, 30,- lbr barn.

Styret ibreslår videre å beholde minimumskontingenten for
støttemedlemmer uendret til kr. 200,-.

NFOI fastsatte dagens kontingenlsatser første gang på årsmøtet i 2001. Der
generelle prisnivået har økt siden den gang, spesielt mh1 holellutgiller som
er den største utgiftsposlel vi har (hotellovernatting har også blitt
momsbelagt). NFOI benytter seg også i større grad av kjøp av tjenester,
slik at det skal bli lettere å påta seg verv i foreningen.

MedlemskontiDgent og egenandeler er de enestc inntektskildene NFOI fritt
kan overl'øre fra et regnskapsar til et annet.

Medlemmene i NFOI får forholdsvis mye igjen for medlemskontingenten:
. Informasjon via Ol-nld
. Informasjon via e-post og internettsider
. Medlemssamlinger sentralt og lokalt (oile uten egenandel)
. Medlemslbrdel$ son hotel]artaler m.v.

I tillegg driverNFOI i stor grad med aktiviteter og interessepolitikk som
kommer medlenmene indirekte til gode i lbrm av nyere kunnskap om
diagnosen og hjelpeordninger. Dette kan være deltakelse i møter på TRS,
FFO og intemasj onale forum.

Styret mener derfor at en mindrejustering av kontingent kan forsvares.
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Ordskifte:

Endringen vil ha virkning fia 2009.

Det ble diskutert oln ølojng av kontingenten kan hindre enkelte i å bli
medlem.

Noen undret seg på om ubetalte kontingenter skyltes at kontingenten var for
høy. Styret forsiket at ingen ble slettet uten å først ha nottalt flere
påminnelser om betaling, og spørsmål om de ønsker å melde seg ut.

Jevnlig økning vil hindre store økninger når kontingenten f'ørst endres.

Nytt forslag: KoDtingenten blir uerdret.

Slyrels forslag om økning av kontingent ble vedtatt med 42 mot 3 stemmcrVcdtak:

Sak nr,: 4-08 Forslag til endring ay loycne.

Styrct har ingen forslag til endring av lovene.

Sak nr.r 5-08 Andre innkomne forslag.

a) Forslag til arbeidsprogram
b) Honorar til NFOI's leder
c) Forslag fr& Trond Gården:

Innstilling: Styrets forslag vedtas.
Styrets forslag vedtas.
Styrets forslag vedtas.

Redegjørelse:
Se vedlegg side 35
Se vedlegg side 36
Se vedlegg side 37-38

Ordskifte: Det var litt diskusjon rundt innhold og prioritering av pulktene i
Arbeidsprogrammet..
Det var også en liten diskusjon om endring av logoen.

Sak a: Styrels forslag til arbeidsprogram ble enstemmig vedtatt.

lbr 2008 - 2009

Ny logo for NFOI

b)

a)
b)
c)

Vedtak:
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Sal b: Sqrets lorslag om honorarble ensremmig !edlån.
Sak c: Styrets forslag om å beholde logoen ble vedtatt mod 38 mot 8
stemmer.

Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2008-2009

1. NFOIs styre vil i sarrarbeid med TRS ftllføre forskningsstudien om OL

2. NFOIs styre skal arbeide for å sikre Ol-gruppen et best mulig tilbud på TRS.

3. NFOIS styre vil utvikle nye internettsider og arbeide for at medlemmene Iårjevnlig
informasjon gjennom OI-n)1t og aldre kanaler.

4. NFOIS styre vil legge til rette for et bredt spekter av likemannstilbud.

5. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre inleresseorganisasjoner i
aktuelle saker.

6. NFOIs styre vil arbeide for at foreningen fremdeles skal delta i internasjonalt samarbeid fbr
å innhente og utveksle nyere kunnskap om diagnosen.

7. NFOIS styre vil utvikle ruliner og ordninger som g,ør det lettere å ta på seg verv i NFOI,

8. NFOIs styre vil arbeide for å sarnle og digitalisere sentrale dokumenter fra forerlrngens
historie.

Sak b) Honorar til Ntr'OIs leder

Bakgrunn
A være leder i NFOI kan være vanskelig å kombinere med fulljobb, spesielt dersom man ha.r
redusert helse pga Ol i tillegg. Vervet i seg selv er tidkevelde i form av mye kveldsarbeid, og
ma:rge helger med lange møter. NFOIS sittende ledcr, mener at belastningcn ved å ha e1 slik1
lederverv i tillegg til fulljobb, i enkelte perioder har lbrt til økt sykefravær.

Innføring av honorar til styreledcr
På dcnne bakgrunn lbreslo NFOIS styre på årsmøtet 2006 at NFOIS lcder skulle motta et arlig
brutto honorar tilsvarende 1G (per 01.05.07 utgjør folketrygdens grunnbeløp k. 66.812).
Honoraret oppiusteres fulig når folketrygdeis grunnbeløp endres per. 1. mai. Sittende loder er
av den oppfatdng at muligheten til å 1å honorar har gjort det enJdere å kombinere lederverv
med jobb. Hun har selv valgt å be om, og fitt irlnvilget 2 nye års permisjon i 20% i sin
ordinære jobb, i fonn av fri en dag i uka. l-lonoraret kompenserer for det meste av
inntektstapet i perioden. De øwige styremedlemmene med vara mener også det letter deres
arbeid at leder kan kontakles en fast i uka.

Det ble på årsmøtet i 2007 lagt fram en evaluering av ordningen, som årsmøtet valgte å
videreføre. Til lross for en større utbetali[g enn i 2006 (4 maneder mer), ha-r ordningen heller
ikke i 2007 ført til økonomiske problemer for foreningen, som også for 2007 som kun går ut
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med et mindre uoderskudd iht budsjett. Medlemsaktiviteten har vært holdt på et hø}.t nivå og
den aller største delen av NFOIS midler går til direkte medlemsaktivitet.

Det er utarbeidet en egen rutine for beregning, utbetaling og innberetning av honorar. som er
implementefi i NFOIS rutinepem.

NFOIs styre foreslår:

. NFOIS styreleder mottar for 2008 et hononr tilsvarende lG. Honoraret
oppjusteres per 01.05.08, nar folketrygdens grunnbeløp endres.

I tillegg legges følgende rutine til grunn:
. NFOI beregDer og innbetaler arbeidsgiveravgift av beløpet. For sone 1 (Oslo)

utgiør arbeidsgiveravgiften p.t. 14,1 %
Kasserer utbetaler honorar etterskuddsvis 1-2 ganger i fuet, avhengig av hva
leder og kasserer blir enige om.
Honoraret innberettcs via www.altinn.no under kode 139.
Enhetsregisteret (Brønnøysund) og Arbeidstakeffegisteret gis melding når noen
slutter eller begynnor eller ved ny ansvarlig person i organisasjonen.
Dersom slyreleder i en pedode på minst en hel kalendermåncd rnå fiatre sitt
verv f.eks på grturn av sykdom, og nestleder må overta leders oppgaver for
denne perioden, tilfaller honoraret nestleder lbr denne perioden
(kalendermaneden).
NFOIs styre gis fullmakt til å endre rutinen dersom det oppstår endringer i
rutiner gitt av Skatteetaten eller skatteoppkrever,

Sak c) Forslag lia Trond Gården: Ny logo for NFOI

Forslagsstillers redogiørelsei

Det har gått mange år siden sist undedegnede f(einlnet forslag om at foreningen skulle endrc
logo. Den gang ble forslaget nedsteml. Saken tas med dette opp på n1-tt med en tosidig
oegrunnetsel

1) Den eksisterende logoen har i sin form og sitt graliske uttrykk blitt foreldel.

2) Viharlbrendel år sidcn fitt utarbeidet en logo som ettermin lbrstånd er stilistisk ren,
og som kan fungere godt både på web og i doku enter.

Dette er selvsagt en sak son mange har meninger om; - og det er bra. Den størstc
motfo.estillingen ligger sannsynligvis i at var logo ha-r fi.rlgt foreniugen helt side[ stillelsen,
og mange har et forhold til den. Dette er naturlig, menjeg kan ikke se at det i seg selv skulle
være et hinder for et nltt uttrykk. At vi har hykket ulike effekter, kopper, penner og
dokumenter kan heller være avgjørende. Et skifte av logo gjør bare disse tingene med
spesielle og "verdifulle" som en del av NFOI sin historie.

Et skifte av logo er også et uttrykk for evne til endring og utvikling. Dette betyr ikke at vi ikle
setter pris på det som andrc har gjort tidligere, men hensynet til disse personene bør ikke
hindre oss i å tenke .tt.
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I tillegg kommer at det nå er igangsalt et arbeid for å oppdatere og modemisere web-siden
vår. Det er en gylden anledning til å gjøre noe med det grafiske uttrykk.

Nedenfor følger eksempcl på andre nasjonale foreningers 1ogo. Jeg synes her at vår
eksisterende logo sliter med stilen:

(Tyskland, Finland, Frankrike, Nederland, Spania, Sveits)

SE PAPIRUTGAVEN AV ÅRSMØTEPAPIRINE

Storbritania, USA og Norge og lNorge)

SE PAPIRUTGAVEN AV ÅRSMØTEPAPIRENE

Hilsen Trond Garden

Styrct i NFOI går imot Trond sitt forslag om å itrnføre ny logo.

Styr€ts rcdcgiørelse:
NFOIs logo ble av Trond Gården forcslått endret på årsmøtet i 1995.
Forslaget ble nedstemt etter largvarig debatt.

Opprinnclig offisiell logo lbr NFOI ser slik uXl

ox
-t-

0litlitilt!il
l l r l t [11al t

Denne logoeu har blått symbol på hvit bakgrunn, og inneholder hele navnct
Då forenineen vå.

På et eller annet tidspunkt begynle man imidlefiid å benytte logoen med blå
bakgrunn, og det er dcnne logoen som preger Ol-krusene og intenettsidenc
våre. Det ble også trykket opp brevpapir rned dennc logoen, men disse er nå
makuleft pga utdatefl kontoinfbrmasjon. Det er ikke kjent for sitterde styre
hvorfor man valgte å innf'øre denne varianten av logoen.

Styret iNFOI ben),tter nå den opprinnclige logoen med hvit bakgrunn og blått symbol på
offisielle brev og rapporter, da vi mener denne egner seg best 1il olfisielle dokumcnter. Detl
opprinnelige logoen inneholder navnet på foreningenJ noe vi anscr som viktig.

Samtidig er vi av den oppfatning at det her er snakk onr 2 vadanter av samme logo. mcn at
den ene cgner seg bedre 1il breva.rk og offisielle dokumenter, mcn at den med blå bakgrunn av
estetiske årsaker kan brukes på nettsider, krus og lignende effekter om ønskelig.

Styret går imot Trond Gården sitt forslag om ny logo.
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Vi mener det finnes mange grunner til å beholde den gamle logoen:
- Folk forbinder logoen med NFOI, det er tungt å bygge "ny merkevare".
- Logoen er relatert til knokler/ben og er dermed selvforklarende, i og med at vi er en

forening for diagnosen benskjørhet
- Logoen er brukt på htemettsider, brosjyrer, krus. cognacglass, smykkefonner m.v..

Det vil medføre kostnader å endre disse effektene samt maler til glass og
smykkefonner. Allemativet vil være å ha 2 hclt ulike logoer i omløp, noe vi cnser som
uheldig.

Vi anser heller ikke det nye fbrslaget til logo for å være godt nok. Logoen i seg selv sier lite
om hva som er særegent ved vår diagnose. I tillegg vil vi bemerke at den nye logoen IlaI
skevet navnel Då diasnosen feil.

Sak nr.: 6-08 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteensforslagvedtas,

Redegiørelse: Valgkoniteen i NFOI for 2007 har bestått av følgende:
Tove Kvaløy
Rebecca Tvedt
Odd Heggelund

Valgkomitccns innstillingl

Leder; Ingunn Westerheim
Nestleder: Marit Heggelund
Kasserer: Randi Synnøve Ulvestad
Seketær: Gry Tofte Haugen
Styremedlem: AndreasHendetr
l varar lvar Magnus l{yttcr
2, yara: Maren Rognaldsen
3. vara: Lena Jensen

(gjenvelges for 2 år)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(qtenvelges for 2 tu)
(gjenvelges for 2 tu)
(gjenvcJges lor I år)
(gjenvelgcs for I år)
(velges tbr 1 tu)

Ordskifte:

Vedtak:

Valgkomiteen redegjør for sin innstiLling på arsmø1et.

Valgkomitcnens lbrslag godkjcnnes ved akllamasjon.
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Sak nr.: 7-08

Innstilling:

Redegiørelse:

Styret fremlegger følgende forslag:

Revisor:
Valgkomitd:

Andre Yalg

Styrets forslag 1il revisor vedtas.
Valgkomitd foreslås av Arsmøet
Valgkomiteens resterende forslag vedtas

Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen AS, Oslo.
Foreslås av Åismøtet

Representant fra NFOIs styrø har i tillegg vært utpekt for 1 fu om gangen, og har i 2007 vært
Marcn Rognaldsen. Ett medlem (Lars Grue - NOVA), med vararepresentant (Jon Eriksen -
NOVA), oppnevnes av Arbeids- og inklude ngsdepartonelte1 for 2 år av gangen. Fondsstyret
utpeker selv sin leder, fotrinnsvis blant NFOIs medlemmer,

Valgkomiteen fremlcgger følgende forslag:

Forskningsfondstyre: Valgkomiteen redegjør for sin

Representant fra NFOI (velges for 2 år)
Representant fra NFOI (ikke på valg):
Vararepresentant fra NFOI (velges for 2 åt)l
Representant fra fagmiljø (gjenvelges for 2 år):
Rcpresenlanl fra fagmiliø likke pi valg;:
Vararepresentant fra l'agmiljø (gjenvelges for 2 år):

Represenlant: JorunOlsen
Representant: KarinBøc
Vara: Gunn Øines

innstilling på årsmøtet

Ivar Magnus Rytter
Harald Bjarne llellesen jr.
Elsa Rath Jensen
Ortoped Lars Birger Engesæther
Lege Lena La.nde-Wekre
Ortoped Terjc Terjesen

(ikke på valg)
(ikke på valg)
(il&e på valg)

OIFE: Replesentantr Trond Gården (gjenvelges for 1 år)
Vara ru. 1 | Andreas Henden (gjenvelges for 1 ar)
Vara nr. 2r Marit Hcggelund (gienvelges for 1 fu)

OI-Norden

Representanter til Ol-Norden velges jfr. Ol-Nordens vedtekter pkt. 3.8 for 2 ar.
Representantene fta Norge ble valgt i 2007, og er derfbr ikke på valg i ar

Tove Kvaløy og Rebecca Tvedt Skarberg ønsker ilike gjenvalg i
valgkomiteen.

Årsmøtet foreslar Åse Trapnes, Marit Romundstad og Odd Heggelund
som medlemmer til valgkomiteen og Dag Martiniussen som varamann.

Ordskifte:
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Vedtak:

Det kom ett innspill til sb'ret om å sike at representanter til OI Norden
ikJ<e var på valg samtidig. Styret sjetriter vedtektene.

Revisor valgt ved aktlamasj on.

Valgkomiteen valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteens resterende lbrslag valgt ved akklamasjon.
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