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Sak nr.: 0-13 Godkjenning av innkalling 
 
Innstilling: Innkallingen godkjennes 
 
Redegjørelse: Etter vedtektenes § 7 skal innkallingen sendes medlemmene senest 6 uker 

før årsmøtet. Innkallingen ble sendt ut i uke 10 (e-post) og uke 11 (post). 
Dette tilfredsstiller kravet i vedtektene.  

 
 
 
Ordskifte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak:
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Sak nr.: 1-13 Valg av møtefunksjonærer 
 
Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges: 
 
 Møteleder:     Leif Eddy Iversen    

       
2 referenter:  Steinar Tofte Haugen 
  Njål Bakketun 
       
2 personer til tellekorps:   Roger Knutsen  
     Jack Gunnar Andersen    

        
       2 til å underskrive protokollen:  Gry Tofte Haugen 
       Knut Erik Tvedt Skarberg  
        
        
 
 
Ordskifte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
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Sak nr.: 2-13      Årsberetninger 
 
Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes. 
 Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes  
       Budsjett for 2013 godkjennes. 
 
Redegjørelse: Følgende dokumenter er vedlagt: 

a) Årsrapport fra styret for 2012 
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2012 (se bakerst før skilleark) 

 c) Budsjettforslag for 2013 (se bakerst før skilleark)  
  
 Vedtekter for NFOI følger vedlagt. 

NFOIs 5-årsprogram for 2013 - 2018 følger vedlagt 
 
Det følger ikke av NFOIs vedtekter at underrapporter (likemannsarbeid og leirmidler) samt 
rapporter fra OI-Nytt, OI-Norden og OIFE skal behandles på NFOIs årsmøte. NFOIs styre har 
derfor valgt ikke å trykke dette i årsmøtepapirene.  
 
På årsmøtet vil følgende dokumenter være tilgjengelig:  
 

• Rapporter likemannsarbeid 2012 (ordinært og arbeidsrettede tiltak) 
• Rapporter sommerleir for barn og ungdom 2012 

 
Styret har ikke mottatt årsregnskap og årsrapport fra NFOI-Trøndelag for 2012.  
 
Lokallaget i Akershus og Oslo ble endelig nedlagt i 2012 og midlene ble tilbakeført NFOI 
sentralt i 2013.  
 
Representanter fra NFOI i OI-Norden og OIFE er til stede på årsmøtet dersom det skulle være 
spørsmål tilknyttet disse paraplyorganisasjonene.  
 
 
 
 
 
 
 
Ordskifte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
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ÅRSRAPPORT NFOI 2012 
 
Pr. 31.12.12 hadde NFOI 241 voksne betalende medlemmer (over 18 år) og 66 betalende 
medlemmer under 18 år. I våre medlemslister er det i tillegg 35 voksne personer og 11 
personer under 18 år som ikke betalte (eller betalte for lav) medlemskontingent i 2012. 
Antall betalende støttemedlemmer er 58. Foreningen har 7 støttemedlemmer som ikke 
betalte kontingent i 2012. 
 
Styret 
 
Styret har fra 01.01.12 til 28.04.12 bestått av:  
 
Leder:    Ingunn Westerheim (Ikke på valg i 2011) 
Nestleder:   Inger-Margrethe Paulsen (Gjenvalgt i 2011) 
Kasserer:   Karl-Petter Gustafsson (Gjenvalgt i 2011) 
Sekretær:   Gry Tofte Haugen (Ikke på valg i 2011) 
Styremedlem:   Andreas Henden (Ikke på valg i 2011) 
1. vara:   Maren Rognaldsen (Gjenvalgt i 2011) 
2. vara:   Mette-Kristin Meland (Gjenvalgt i 2011) 
3. vara:   Eirik Rud Iversen (Valgt i 2011) 
 
Styret har fra 28.04.12 bestått av:  
 
Leder:    Ingunn Westerheim (Gjenvalgt i 2012) 
Nestleder:   Inger-Margrethe Paulsen (Ikke på valg i 2012) 
Kasserer:   Karl-Petter Gustafsson (Ikke på valg i 2012) 
Sekretær:   Eirik Rud Iversen (Valgt i 2012) 
Styremedlem:   Andreas Henden (Gjenvalgt i 2012) 
1. vara:   Maren Rognaldsen (Gjenvalgt i 2012) 
2. vara:   Mette-Kristin Meland (Gjenvalgt i 2012) 
3. vara:   Kjellaug Kverneland Lende (Valgt i 2012) 
 
Styrets arbeid 
Styret har hatt seks ordinære styremøter i 2012 og alle ble avholdt på Østlandet.  Fire møter 
var på Soria Moria, hvor vi har gode avtalepriser. Dette har bidratt til å holde kostnadene 
knyttet til styremøter nede. I tillegg har det vært avholdt kortere arbeids- og 
planleggingsmøter mellom færre medlemmer i styret.  Mange i styret er avhengige av 
hjelpemidler. Vi har derfor leid inn felles assistent på styremøtene for å gjøre terskelen for å 
delta aktivt i styrearbeid lavere.  
 
Styrets hovedfokus i 2012 har vært å arrangere årsmøte, likemannssamling i Asker og 
leirtiltak. Ungdomssamlingen ble ressurskrevende fordi den hadde deltakere fra flere land og 
mange deltakere med tilretteleggingsbehov. Asker-samlingen ble arbeidskrevende fordi 
samlingen måtte flyttes fra Sarpsborg og replanlegges på kort varsel. Det kan reises spørsmål 
ved om det er rett at så mye av styrets ressurser brukes til å arrangere samlinger, og om NFOI 
heller burde hatt en arrangementskomité utenfor styret.  
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I tillegg til å arrangere samlinger har vi fokusert på alminnelig drift av foreningen og 
interessepolitikk. Styret har i året som har gått deltatt i mange ulike møter, råd og utvalg. Syv 
av styrets åtte medlemmer deltok i tillegg til styremøter på NFOIs organisasjonsseminar.  
 
Styrets leder har mottatt 1G i honorar for 2012. De andre styremedlemmene har avlastet 
styreleder ved behov. Svært mye av kommunikasjonen i styret foregår på e-post, og dette 
fungerer tilfredsstillende. I tillegg til referater bruker vi en to-do-liste for styret, noe som er et 
godt oppfølgingsverktøy mellom styremøtene.  
 
Styreleder mottar i liten grad vanlig post lenger, men mengden e-post øker stadig. Dette kan 
dreie seg om kurstilbud, høringssaker, reklame samt en betydelig mengde henvendelser fra 
samarbeidspartnere som FFO, TRS og lignende. Mye tid går med til å administrere e-post og 
rapportere til ulike instanser.  
 
Årsmøte 2012 
Årsmøtehelgen ble arrangert på Soria Moria 27. april – 29. april 2012.  Selve årsmøtet ble 
avholdt lørdag 28. april, og ble innledet med styrets informasjonstime etterfulgt av faglig 
program hvor Erik Fink Eriksen fra Oslo Universitetssykehus (Aker) fortalte om fordeler og 
ulemper ved medikamentbruk. Lena Lande Wekre fra TRS fortalte om Skjørt Samarbeid og 
funn fra OI-studien. Etter lunsj ble årsmøtet avholdt.  
 
Søndag 29. april ble det avholdt to parallelle likemannssamlinger med tema: ”Å være foreldre 
til barn med OI” og ”Fordeler og ulemper med medikamentbruk” (fortsettelse fra lørdag).  
 
På samlingen deltok ca. 80 medlemmer, inkludert barn og ledsagere. Vi hadde leid inn en 
felles assistent for å gjøre terskelen for å delta lavest mulig.  
 
Barne- og ungdomsarbeid 
Andreas Henden og Eirik Rud Iversen har vært styrets ungdomskontakter i hele 2012. 
 
NFOI leide inn barnevakter til årsmøtehelgen. Det var reservert et eget rom på hotellet der 
barna hadde tilgang til spill og aktiviteter. Bassengaktiviteter var også tilgjengelig. Det var en 
egen kinotur med innlagt lunsj for de mellom13 og 19 år. 
 
NFOI fikk også i 2012 tildelt midler til leirtiltak. Disse ble brukt til å arrangere sommerleir for 
barn med OI fra 0-18 år i Gøteborg fra 2.-5. august og sommerleir på Eidene for ungdom fra 
27. juni til 1. juli.  
 
Familieleiren i Gøteborg ble arrangert av Mette-Kristin Meland. Det var lagt opp til aktiviteter 
og sosialt samvær. Totalt deltok det 51 personer på samlingen. 28 var barn mellom 0 og 18 år 
og resten var ledsagere (foreldre eller søsken).   
 
Sommerleiren på Eidene ble arrangert av Andreas Henden, Eirik Rud Iversen og Maren 
Rognaldsen. Det deltok totalt 39 personer på samlingen. 27 hadde OI (hvorav 22 var 
rullestolbrukere) og 12 var assistenter/ledsagere. Ungdomssamlingen var i år i samarbeid med 
den europeiske OI-foreningen (OIFE) og flere utenlandske deltakere deltok ved hjelp av 
egenandel, driftstilskudd fra NFOI og reisetilskudd fra OIFE. 
 
NFOI leide også inn barnevakter på deler av likemannssamlingen i Asker, slik at det skulle 
være gode muligheter for foreldrene til å delta på det faglige programmet.  
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Maren Rognaldsen har i perioden vært vararepresentant i styret i Unge Funksjonshemmede, 
men hatt delvis fritak på grunn av jobb i samme organisasjon. Hun deltok på 
generalforsamling fra 02.11 – 04.11. NFOI har i perioden samarbeidet tettere med Unge 
Funksjonshemmede og blant annet gitt innspill til hva som er viktig å fokusere på for 
organisasjoner for sjeldne diagnoser.   
 
Forskning, utvikling og faglig samarbeid 
 
OI-studien 
I november 2002 fikk NFOI tildelt midler av stiftelsen Helse og Rehabilitering (Extra-spillet) 
til prosjektet ”Populasjonsstudie av voksne med Osteogenesis Imperfecta”. Studien ble 
sluttført i desember 2011 og i juni 2012 disputerte Lena Lande Wekre for doktorgraden. 
NFOIs leder og nestleder deltok på prøveforelesning, disputas samt doktorgradsmarkeringene 
på Sandbakken og Sunnaas sykehus. Maren Rognaldsen deltok i tillegg på prøveforelesning 
og markeringen på Sunnaas.  
 
Skjørt samarbeid 
I etterkant av konferansen ”Skjørt samarbeid” i 2010 ble det dannet et eget samarbeids-
prosjekt mellom NFOI og TRS med samme navn. Prosjektets formål har vært å få på plass 
gode oppfølgingsrutiner for barn og voksne med OI både regionalt, lokalt og sentralt samt å 
etablere et tettere samarbeid mellom fagpersoner som arbeider med OI.  
 
Det har ikke vært avholdt seminarer i prosjektet hvor NFOI har vært involvert i 2012, men det 
har vært avholdt flere møter mellom fagpersoner i nettverket og NFOIs leder. På bakgrunn av 
prosjektet er de tverrfaglige OI-klinikkene på Oslo Universitetssykehus videreutviklet og 
planen er at klinikkene skal bli et permanent tilbud for pasienter fra hele landet. Den nasjonale 
protokollen for behandling med bisfosfonater hos barn med OI har i 2012 blitt revidert.  
 
NFOIs Forsknings- og utviklingskonto 
Det har ikke kommet inn søknader om reise- eller utviklingsstipend i 2012.  
 
Studiearbeid og organisasjonsutvikling  
NFOI har ikke prioritert å delta på møter i studieforbundet Funkis (tidligere 
Funksjonshemmedes Studieforbund), da disse ofte er lagt midt i uka på dagtid. NFOI har 
likevel gitt innspill til FS i løpet av året og Inger-Margrethe Paulsen har vært studieansvarlig 
og kontaktperson for Funkis.   
 
NFOI arrangerte den 19.-21. oktober organisasjonsseminar for tillitsvalgte i NFOI, med 
midler fra studieforbundet i tillegg til likemannsmidler.  
 
Seminaret var åpent for alle tillitsvalgte (styre, redaksjon og internasjonale kontakter) og 
likemenn i NFOI, samt personer som ønsket å engasjere seg mer i foreningens arbeid. Det 
deltok i alt 19 personer herav 2 assistenter (1 felles). Seminaret inneholdt informasjon om 
styrets arbeid og interessepolitikk og profilering av NFOI. Vi hadde bistand fra en ekstern 
foreleser, Vidar Haagensen, i deler av seminaret.  Det ble også arbeidet med utvikling av 
likemannsgruppa samt planlegging av aktiviteter for 2013.   
 
Styret i NFOI har revidert NFOIs rutineperm i 2012 og har også hatt fokus på tiltak som kan 
gjøre styrets arbeid lettere, bedre arkiveringsrutiner og online styrearbeid.  
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Informasjonsarbeid, internett og OI-nytt 
NFOIs styre har i 2012 fortløpende lagt ut informasjon om foreningen og våre aktiviteter på 
nettsidene www.nfoi.no. Facebook-siden har også vært hyppig oppdatert og hadde ved 
årsskiftet ca 150 følgere. Vi oppfatter kanalen som god til å spre informasjon og skape 
engasjement, i tillegg til at den er lett å oppdatere. Styret har derfor i noe mindre grad sendt ut 
informasjon om aktiviteter og annet medlemsstoff til medlemmene på e-post.  
 
OI-Nytt kom ut med tre nummer i 2012 (nr. 3 ble ikke sendt ut før etter nyttår). Arnar Nesset 
har vært redaktør. NFOIs styre har vært representert i redaksjonen ved Maren Rognaldsen og 
Ingunn Westerheim. OI-nytt er også lagt ut på hjemmesidene våre i PDF-utgave. OI-Nytt 
sendes hovedsakelig ut som PDF-fil til utenlandske mottakere og fagpersoner i inn- og utland. 
Styret har aktivt benyttet bladet som en informasjonskanal, men redaksjonen savner flere 
bidrag fra medlemmene, både uoppfordret og når noen har deltatt på ulike arrangementer.  
 
Likemannsarbeid  
Styret har i 2012 vært representert i arbeidsgruppa for likemannsarbeid ved Inger-Margrethe 
Paulsen. I 2012 har gruppa for øvrig bestått av Rebecca Tvedt Skarberg og Knut Erik Tvedt 
Skarberg.  
 
Størsteparten av likemannsmidlene i 2012 ble brukt på likemannssamlingen som ble arrangert 
på Scandic Asker fra 20. - 23. september. Ingunn Westerheim og Inger-Margrethe Paulsen var 
ansvarlige for arrangementet. Arrangementet skulle opprinnelig finne sted i Sarpsborg men på 
grunn av bookingproblemer ble samlingen flyttet til Asker på kort varsel, noe som medførte 
ganske mye merarbeid.  
 
Helgen var lagt opp med flere parallelle likemannssamlinger. Det deltok 82 personer på 
samlingen inkludert barn og ledsagere, og det var innleid felles assistent. Det var også leid inn 
barnevakter og eget rom til barna, men dette fungerte ikke helt som planlagt.   
 
I tillegg har NFOI finansiert likemannssamlingen søndag den 29. april samt likemannsbolken 
på organisasjonsseminaret (oppdateringskurs) i oktober med likemannsmidler. 
 
Lokale tiltak  
NFOI Akershus og Oslo ble vedtatt lagt på is i 2010, og søkte ikke om midler til noen 
arrangement i 2012. Etter initiativ fra Ingunn Westerheim, ble det satt av midler til OI-
svømming på Radiumhospitalet annenhver mandag. Tiltaket er åpent for alle som ønsker det, 
uavhengig av fylkestilhørighet. Det har deltatt personer fra Oslo, Akershus og Østfold. 
 
NFOI tildelte NFOI Trøndelag kr. 24.000 til drift og medlemssamling i 2012. Lokallaget 
arrangerte ingen samlinger i 2012. Istedenfor at midlene ble returnert er disse overført til bruk 
i 2013.  
 
Internasjonalt samarbeid  
NFOI har fortsatt sitt internasjonale samarbeid gjennom aktiv deltakelse i OI-Norden og 
OIFE. I 2012 meldte vi oss også inn i Eurordis, som er en internasjonal sammenslutning for 
sjelden-organisasjoner. Norge har i perioden vært representert i OI-Norden ved Kjellaug 
Samuelsen og Leif Richard Bårdsen. Trond Gården har vært NFOIs representant i OIFE.  
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Kjellaug Samuelsen og Kjellaug Kverneland deltok på årsmøte i OI-Norden i Frederica i 
Danmark 19. - 22. april. Kjellaug Kverneland deltok også som NFOIs representant på DFOI 
sitt jubileum samme helg.  
 
Ingunn Westerheim, Inger-Margrethe Paulsen, Rebecca Tvedt Skarberg og Knut-Erik Tvedt 
Skarberg deltok med støtte fra NFOI på medlemskonferanse i den amerikanske OI-foreningen 
(OIF) i Washington, USA 13. – 15. juli. Ingunn, Rebecca og Inger-Margrethe deltok også på 
kvinnekonferanse om OI den 12. juli samme sted.   
 
Trond Gården deltok på OIFE sin generalforsamling i Lisboa 25. oktober 2012. Maren 
Rognaldsen og Ingunn Westerheim deltok som observatører på deler av møtet. De samme 
personene i tillegg til Unn Berg Mehus deltok også på OIFEs seminar om psykososiale 
aspekter og OI samme sted fra 26-28. oktober. Ingunn holdt innlegg om OI og arbeidsliv og 
Maren deltok i paneldebatt om ”Happiness and OI”.  
 
Foreningens medlemmer har blitt informert om det internasjonale arbeidet på årsmøtet og 
gjennom OI-Nytt og foreningens internettkanaler. 
 
FFO og interessepolitikk  
Ingunn Westerheim deltok på deler av FFOs ledermøte 28. mars. Ingunn Westerheim har vært 
representert i planleggingsgruppa for Smågruppeforum, og har deltatt på flere møter i den 
forbindelse.  Hun ble også med i programkomitéen for En sjelden dag, som i 2013 skulle ha 
FFO som arrangør.  
 
Både Ingunn Westerheim og Inger-Margrethe Paulsen deltok på smågruppeforum i FFO 16. - 
17. november. Ingunn Westerheim deltok samme helg på FFOs representantskapsmøte.  
 
NFOI kanaliserer sitt interessepolitiske arbeid gjennom FFO, men har den siste perioden i 
større grad valgt å engasjere seg i enkeltsaker. Maren Rognaldsen har i kraft av sitt 
engasjement i Unge Funksjonshemmede deltatt i en rekke møter, hvor NFOI henter viktig 
informasjon om interessepolitiske saker.  
 
Rebecca Tvedt Skarberg har i hele perioden sittet i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
sitt hovedstyre. Hun har i tillegg vært oppnevnt som representant i fordelingsnemnda for 
tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, referansegruppe for kjernejournal og 
referansegruppe for ny tilskuddsordning til funksjonshemmedes organisasjoner. I tillegg har 
hun deltatt på en rekke møter og seminarer som gir NFOI både kunnskap og mulighet for 
påvirkning.  
 
Representanter fra NFOI har i tillegg deltatt på ulike seminarer/møter:  

- NOVA-foredrag om vold mot mennesker med funksjonshemming 19.01 (Maren 
Rognaldsen)  

- Jan Grues disputas - doktoravhandling om funksjonshemning og samfunnets 
begrepsbruk 20.01 (Maren Rognaldsen)  

- LDO-seminar om diskriminering og hets i norske medier 25.01 (Ingunn Westerheim)  
- En sjelden dag i Helsedirektoratet 29. februar (Maren Rognaldsen) 
- BUFDIRs dialogkonferanse om forskningsstatus, kunnskapshull og forskningsbehov 

8. mars (Maren Rognaldsen) 
- Dialogarena Jobbstrategien for funksjonshemmede 23.04 (Ingunn Westerheim og 

Maren Rognaldsen) 
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- Evalueringsmøte om bilstønad i FFO 02.05 (Ingunn Westerheim) 
- Seminar Legemiddelverket 30.05 (Kjellaug Kverneland Lende) 
- FFOs møte om ny tilskuddsordning 14.08 (Ingunn Westerheim) 
- Velferdskonferansen 20.06 (Maren Rognaldsen) 
- Innspilling av NRK Trygdekontoret 11.09 (Ingunn Westerheim og Maren Rognaldsen) 
- Kongelig markering Lisbeth Myhre 27.09 (Ingunn Westerheim og Maren Rognaldsen) 
- ”God Kommunikasjon”-seminar 09.10 (Ingunn Westerheim)  
- BUFDIR-seminar ”Funksjonshemmede i media” 03.12 (Ingunn Westerheim) 
- Møte med Mastiff  om ny TV-serie 20.11(Maren Rognaldsen) 
- Telefonmøter med Likestillingssenteret på Hamar (Maren Rognaldsen) 

 
Styret har blant annet gitt innspill i følgende saker: 

- Høringssvar om studentboliger og universell utforming  
- Høringssvar nytt tilskuddsregelverk til funksjonshemmedes organisasjoner 
- Høringssvar NOU 2011: 18 Struktur for likestilling 
- Debattinnlegg på arkitektnytt.no 

 
Foreningen har hatt flere representanter i ulike råd/utvalg:  

- Maren Rognaldsen har sittet i styret i Unge Funksjonshemmede, men har hatt 
permisjon det meste av styreperioden pga ansettelse i samme organisasjon 

- Lisbeth Myhre har vært med i arbeidsgruppe for FFOs plattform for rehabilitering og 
habilitering  

- Marit Heggelund har vært oppnevnt som vara i NAVs brukerutvalg for hjelpemidler 
 

TRS  
For å sikre OI-gruppen et best mulig tilbud ved kompetansesenteret, har NFOIs styre arbeidet 
aktivt for å ivareta en god dialog med TRS. Inger-Margrethe Paulsen deltok på TRS sitt 
ledermøte den 31. mai og 29. november. Hun deltok på TRS sitt samarbeidsforum den 4. 
november. Ingunn Westerheim og Inger-Margrethe Paulsen deltok 24. august på et møte med 
OI-temaet ved TRS. 
 
TRS arrangerte i august 2012 et kurs for voksne med OI og nedsatt hørsel etter initiativ fra 
NFOI. Kurset, som hadde 12 deltakere og fikk veldig god tilbakemelding. 
 
I 2010 startet TRS opp et forskningsprosjekt om oppfølging av OI-barn mellom 0 og 6 år. 
Formålet er å se hvordan OI-barn utvikler seg mht feilstillinger og behov for oppfølging. 
Mette-Kristin Meland og Marianne Tveit er oppnevnt som referansepersoner i forsknings-
prosjektet.  
 
Økonomi  
NFOIs hovedinntektskilde er drifts- og likemannsmidler som vi mottar fra Barne- ungdoms- 
og familiedirektoratet. Vi hadde et høyt aktivitetsnivå for likemannsarbeid i 2012 og brukte 
derfor mer penger til likemannsaktivitet enn det vi fikk av øremerkede midler.   
 
Utover drift- og likemannsmidlene fikk i 2012 innvilget 480.000 til formålet, noe som er en 
økning fra 2011. På lik linje med likemannsmidlene kan inntil 25 % av disse midlene benyttes 
til administrasjon av foreningen. Vi søkte Tubfrim om tilskudd til internasjonal ungdomsleir, 
men fikk avslag på denne. Vi søkte ikke prosjektmidler fra noen andre instanser i 2012. Vi 
fikk innvilget kr 51.664 i momskompensasjon for 2011. 
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Fra Funksjonshemmedes Studieforbund mottok vi kr. 71.500, som ble brukt til å delfinansiere 
organisasjonsseminaret.  
 
Når det gjelder regnskap sammenholdt med budsjett, fikk vi noe mindre i ordinære inntekter 
enn det som var budsjettert. På grunn av høy momskompensasjon og høye renteinntekter, kom 
vi likevel ut med et overskudd for 2012. Det er et overforbruk på reise og diettutgifter, men 
mindre forbruk på andre poster som trykking av OI-Nytt, planlagte utgifter til aktiviteter på 
sommerleir samt noen mindre avvik.  
 
Direkte medlemsaktivitet har også i 2012 vært det helt klart prioriterte området med årsmøte, 
leirer og medlemssamling. Til sammenligning utgjør utgifter til de andre aktivitetene i NFOI 
kun mindre beløp, selv om vi kjøper tjenester til regnskap og daglig drift (lederhonorar).  
 
Totalt har foreningen et årsresultat på 45.458 kroner i pluss for 2012, noe som er 80.405 
kroner bedre enn budsjettert. NFOI har fortsatt en god økonomi og har anledning til å bruke 
av kapitalen dersom vi ønsker å prioritere mindre prosjekter.  
 
Generelt 
Styret har samarbeidet meget godt i 2012. Alle styremedlemmene har utfylt hverandre og 
avlastet leder på en god måte. Vi anser 2012 som et godt men arbeidskrevende år for NFOI. 
Årsmøtet, likemannssamling andre medlemsaktiviteter har stått i fokus, i tillegg til en økt 
satsning på interessepolitikk. Vi anser NFOI som en veldrevet og aktiv organisasjon med 
engasjerte personer både i og utenfor styret.  
 
Vi ønsker til slutt å takke alle som har gjort en innsats for foreningen i perioden og håper på 
videre godt samarbeid.  
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Sak nr.: 3-13      Fastsettelse av kontingent 
 
Innstilling: Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. Kr. 330,- for voksne over 18 

år og kr. 30,- for barn. 
 
 Minimumskontingenten for støttemedlemmer foreslås til kr. 200,-. 
 
 
Redegjørelse: NFOI fastsatte ovennevnte kontingentsatser på årsmøtet i 2008.  
 Styret foreslår at kontingenten forblir uforandret.  

  
 
 
 
 
Ordskifte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
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Sak nr.: 4-13  Forslag til endring av vedtektene. 
 

a) Styret foreslår å legge til to setninger (markert i kursiv) i vedtektenes § 5:  
 
”Medlemskontingenten betales årlig med frist 1. februar. Medlemmer betaler 
voksen kontingent fra det kalenderåret de fyller 18 år. Personer som melder seg 
inn etter 30. juni, betaler halv kontingent for innmeldingsåret. Årsmøtet fastsetter 
kontingenten. 
 

b) Styret foreslår å endre § 8 første ledd første setning. Første ledd blir dermed 
lydende:   
 
”Ved avstemming på årsmøtet har alle ordinære medlemmer som senest i det året 
møtet avholdes vil ha fylt 15 år stemmerett. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, 
men tale og forslagsrett. Vedtak fattes med alminnelig flertall.” 

 
Redegjørelse: 
 

a)  NFOI har hatt som langvarig praksis at voksen kontingent betales fra det året man 
fyller 18 år. Det samme prinsippet har vært lagt til grunn mht egenandel til 
arrangementer. Vi foreslår derfor å ta dette prinsippet inn i vedtektene.  

 
NFOI har hatt som prinsipp at for å tegne medlemskap og bli registrert i 
medlemsregisteret, må man betale kontingent for inneværende år. Vi har imidlertid 
sett en tendens til at personer som henvender seg om medlemskap i 2. halvår venter 
med å melde seg inn til over årsskiftet. NFOI har få arrangementer i 2. halvår og 
motivasjonen for å betale full kontingent kan derfor være lav. Dette kan føre til at vi 
mister medlemmer, fordi det går for lang tid fra kontakt med medlemsansvarlig til 
kontingent for neste år sendes ut. For å gjøre terskelen for innmelding lavere, foreslår 
vi at personer som melder seg inn i 2. halvår betaler halv medlemskontingent. Dette vil 
likevel være i tråd med retningslinjene til bevilgende myndigheter, og disse vil fortsatt 
telle som fullverdige medlemmer.  
 
Endringen må vedtas både i 2013 og 2014 for å bli endelig.   
 
b) Det er varslet nye retningslinjer for tildeling av støtte til interesseorganisasjoner. I 
de nye retningslinjene kreves det at aldersgrensen for å melde seg inn og ut av 
organisasjoner settes til 15 år. Dette er en følge av FNs Barnekonvensjon. Fra samme 
alder skal man iht nye støttekriterier også ha stemmerett og være valgbar til verv i 
organisasjonen. Det er likevel åpnet for at man kan betale en lavere 
medlemskontingent, så lenge man ikke har nådd myndighetsalder (18 år).  
 
Endringen må vedtas både i 2013 og 2014 for å bli endelig.   

 
Ordskifte:  
 
 
 
Vedtak: 
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Sak nr.: 5-13 Andre innkomne forslag 
 

a) Forslag til arbeidsprogram for 2013 – 2014 
b) Honorar til NFOIs leder 
c) Orienteringssak – Velferdsvalget og FFOs rehabiliteringsplattform 
 
 
 

 
 
 
Innstilling: a) Styrets forslag vedtas. 

b) Styrets forslag vedtas. 
c) Saken tas til orientering.  
 
  

 
 

 
 
 
Redegjørelse:  

a) Se vedlegg side 14 
b) Se vedlegg side 15 
c) Se vedlegg side 16 

 
 
 
 
 
Ordskifte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
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Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2013 - 2014        
 

1.  1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS arbeide for å bedre behandlings- og 
oppfølgingsstilbudet for barn og voksne med OI 

2. NFOIs styre vil arbeide for å styrke det faglige nettverket for OI og for å opprette 
et eget fagråd for NFOI.  

3. NFOIs styre vil arbeide for å engasjere ungdom, blant annet ved å arrangere 
ungdomssamling. 

4. NFOIs styre vil arbeide for å sikre OI-gruppen et best mulig tilbud på TRS.  

5.   NFOIs styre vil arbeide for å rekruttere nye og engasjere passive medlemmer. 

6. NFOIs styre vil legge til rette for et bredt spekter av likemannstilbud.  

7. NFOIs styre vil arbeide for å utvikle organisasjonen blant annet gjennom å 
arrangere organisasjonsseminar.  

8. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i 
aktuelle interessepolitiske saker.  

9. NFOIs styre vil arbeide for at foreningen skal delta i internasjonalt samarbeid for å 
innhente og utveksle kunnskap og erfaringer.  
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Sak b) Honorar til NFOIs leder 
 
Bakgrunn  
NFOIs styre foreslo på årsmøtet 2006 at NFOIs leder skulle motta et årlig brutto honorar 
tilsvarende 1G (per 01.05.11 utgjør folketrygdens grunnbeløp kr. 79.216). Honoraret 
oppjusteres årlig når folketrygdens grunnbeløp endres per. 1. mai. Styret er av den oppfatning 
at muligheten til å få honorar har gjort det enklere for leder å kombinere lederverv med jobb.  
 
Ordningen har heller ikke i 2012 ført til økonomiske problemer for foreningen. Medlems-
aktiviteten har vært holdt på et høyt nivå, og den aller største delen av NFOIs midler går til 
direkte medlemsaktivitet. 
 
NFOIs styre foreslår:  
 

• NFOIs styreleder mottar for 2013 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret 
oppjusteres per 01.05.13, når folketrygdens grunnbeløp endres. 

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

utgjør arbeidsgiveravgiften p.t. 14,1 % 
• Kasserer utbetaler honorar etterskuddsvis 1-2 ganger i året, avhengig av hva 

leder og kasserer blir enige om.  
• Honoraret innberettes via www.altinn.no under kode 139.  
• Enhetsregisteret (Brønnøysund) og Arbeidstakerregisteret gis melding når noen 

slutter eller begynner eller ved ny ansvarlig person i organisasjonen. 
• Dersom styreleder i en periode på minst en hel kalendermåned må fratre sitt 

verv f.eks på grunn av sykdom, og nestleder må overta leders oppgaver for 
denne perioden, tilfaller honoraret nestleder for denne perioden 
(kalendermåneden).  

• NFOIs styre gis fullmakt til å endre rutinen dersom det oppstår endringer i 
rutiner gitt av Skatteetaten eller skatteoppkrever. 
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Sak c) Orienteringssak – Velferdsvalget og FFOs rehabiliteringsplattform 
 
Stortingsvalget 2013 ser ut til å bli et velferdsvalg. En av sakene Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og deres medlemsorganisasjoner vil fokusere på i valgkampen er 
habilitering og rehabilitering.  
 
Onsdag 13. mars la FFO fram sin plattform for habilitering og rehabilitering på et 
frokostseminar. Lisbeth Myhre fra NFOI har vært med i arbeidsgruppa som har utformet 
strategien.  
 
I plattformen tar FFO utgangspunkt i dagens utfordringer på området habilitering og 
rehabilitering og skisserer sine løsninger og anbefalinger. Målet er at alle som trenger 
habilitering og rehabilitering skal få dette. 
 
NFOIs styre har spurt Lisbeth Myhre om å redegjøre for hva rehabilitering er:  

• Hva er habilitering og rehabilitering?  
• Hvem har rett til habilitering og rehabilitering?  
• Hva er en koordinerende enhet og hva er en koordinator? 
• Er det forskjell på rettighetene hvis man er i kommunen og på sykehus?  
• Hvor kan vi finne informasjon om habilitering og rehabilitering?  

 
Etter Lisbeths redegjørelse vil kommunikasjonsansvarlig Ove Helseth fra FFO si noe om 
Velferdsvalget 2013 og presentere FFOs rehabiliteringsplattform.  
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Sak nr.: 6-13     Valg av styremedlemmer 
 
Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas. 
 
Redegjørelse:     Valgkomiteen i NFOI for 2013 har bestått av følgende: 

Marit Heggelund 
Lena Jensen  
Marianne Tveit  
Heidi Lysen (vara)  

 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 
 Leder:  Ingunn Westerheim  (ikke på valg) 

 Nestleder:  Inger-Margrethe Paulsen (velges for 2 år) 
 Kasserer:  Roger Knutsen  (ny - velges for 2 år) 
 Sekretær:  Eirik Rud Iversen  (ikke på valg) 
 Styremedlem: Andreas Henden  (ikke på valg) 
 1. vara:   Maren Rognaldsen  (velges for 1 år)  
 2. vara:  Kjellaug K. Lende  (velges for 1 år) 
 3. vara:  Vibeke Bakken  (ny - velges for 1 år ) 
 
 

 Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.  
 

 
Ordskifte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
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Sak nr.: 7-13      Andre valg 
 
Innstilling: Styrets forslag til revisor vedtas. 
 Valgkomiteens resterende forslag vedtas. 
 
Redegjørelse: Bevilgende myndigheter stiller krav til at NFOIs regnskaper skal 

godkjennes av registrert eller statsautorisert revisor. Nåværende revisor 
fyller vilkårene, og styret anser at samarbeidet med BDO AS fungerer godt.  
 

 
Styret fremlegger følgende forslag: 
  
Revisor: BDO AS avd. Moss (tidligere Inter Revisjon Moss AS) 
 
 
Valgkomiteen fremlegger følgende forslag:  
 
OIFE:  Representant: Trond Gården   (gjenvelges for 1 år) 
   Vara nr. 1:  Rebecca T. Skarberg  (ny) 
 Vara nr. 2:         Andreas Henden  (gjenvelges for 1 år) 
 
OI-Norden 
 
OI-Nordens faste representanter velges for 2 år om gangen. Vararepresentant velges for 1 år 
om gangen.  
 
 Representant:   Per Øyvind Trapnes    (ikke på valg)  
 Representant:   Leif Richard Bårdsen    (velges for 2 år) 
 Vara:  Kjellaug K. Lende    (velges for 1 år) 
 
Valgkomité:   
  
 Representant 1:  Marit Heggelund    (velges for 1 år) 
 Representant 2:  Marianne Tveit     (velges for 1 år) 
 Representant 3:  Gry Tofte Haugen    (velges for 1 år) 
 Vara:  Heidi Lysen     (velges for 1 år) 
 
 
Ordskifte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 


