Antall stemmeberettisede:
46
Sak nr.: 0-08

Godkjenningav innkalling,

Innstilling:

InnkallingeD
godkjennes

Redegiørelsc: lltter vedtektenes
medlemmene
$ 7 skaiinnkallingensendes
senest6 uker
før årsmøtet.
Innkallingenble sendtut i uke7. DettetilfredsstiLler
kraveti
vedtektene.
V€dtak

InDkallingen
enstemmig
godkjent.

Saknr.: 1-08

Valg av møtefunksjonærer.

Innstilling:

Foreslåtte
møtgfturksjonærer
velgesI
Møteleder:

Rebecca
l vedt

2 referenterl

Ase vl. llurpers
IqellaugKvernelandLende

2 personertil tellekorps:

GlennHansen
SleinarTofieHaugen

2 til å underskrive
protokoilent ToveKvaiøy
AaseTrapnes
Vedtak:

IDNtillingenerctemmiggodqent.

Saknr.: 2-08

Årsbcretninger

lnnstilling:

Årsberelning
lra styrelgodkjennes.
Regnskap
samtrevisjonsberetning
godkionnes.
Arsberetning
og regnskap
fra Forskningsfondet
godkjennes.
Budsjettfor 2008godkjennes.
Arsrapponfrc Ol-n)1tLaslil orienlcrjng.
Aisrapportog referalcrfra likemannsgruppa
rastilofjenlering.
Arsberctningfra OI-Norden 2007 tas til ;;ientering.
Ånmeldingog rcgnskapfr. N FOI-TrondelaB
rc. l;l orjenlerinS.
ArslDetdrng
og regnslapfra AO_Nfol las til orienrering.

Redegiørelse: Følgendedokumenterervedlagt:
a) Årsberetningfra styretfor 2007

b)
c)
d)
e)
0
g)

fu$apport fra Ol-nytt
Årsrapporter
om likemannsa$eidet
2007
Regnskap
og revisjonsberetning
for 2007
Arsberelning
og regnskap
fraforskningsfonde(
2007
Årsberelning
fra Ol-Norden2007
Budsjettforslag
for 2008

Vedtekterfor NFOI følgervedlagt.
Vedtekterfor forsknirgslbndet
følgervedlagt.
Handlingsprogram
for 2007-2012
følgervedlagt
På arsmøletfiemleggesogsåfusrapporter
og regnskapfra lokallagene
NfOl-Trøndelag
oBAO-NFOItil orienrering.

Ordskifte:

Årsberetning:Herstårdetat NFOI Trøndelag
er 10år. Detteer feil, og
rettestil 25 tu.
Det kom ønskeom at Rutinepermen
ble lagtut på NFOI.shjemmeside.
Detteblir gjortnår arbeidetmedpermener fullført,
Rengnskapet',
Det ble ett ordskifteom utgiflertil porto,utsendelse
på mail,
og om.deier noeå spareher.Slyrgtønskerå sendeut Ol_n],ttog annen
viktig irformasjonpåpapir,for å sikreat allemotta(dette.
D€t ble spurtom hvormyc NFOI hartil fri disposisjon.
Dettebeløpe1
er kr
7 1 1 3 1 1 ,Det ble spørsndlom hva posten
Andrchonorcterinkl.medl./eg.
dekket.Det
var utgillertil barnevakter
på medlemsmøtet
og årsmøtet..
Det var ogsåspørsmål
om hvorforOl-n],11
utgiftenevar økt såmyeira 2006
til 2007.Økningeni kostnadene
skyltesat utgiftenetil sisteutgivelsei 2006
ble belastetregnskapet
for 2007,samtnoeprisstigning.
Forskningslbndet:
T shidser nå løstinn.Ellershardet ikkeværtnoen
aktivitet.
Ol-tyr redaksjonen
berønmesfor sitt axbeid.Medlemmene
besom å bidra
med stoff.
Budsjettel; Betalingfor å føremedlemsregisteret
ble foreslåttsløyfet,da
ingenav st1'renedlemmene
somellersbidrarmedmyefår betalt.

Vedtak:

Årsberetningenfra styretenstemmiggodkjentmed nevnteendring.
Regnskap
samtrevisjonsberetningen
enstemniggodkjent..

Årsberetning
og regnskap
lia Forskningsfondet
enstemmig
godkjent.
Budsjettetlor 2008€nstemmig
godkjenl..
De cndrearsberemingene
taslil orientering.

ARSMELDING NFOI2OOT
Pr.31.12.07
haddeNFOI 237voksnebetalende
medlemmer
(overlg år) og i4 betalende
m€dlemmerunder 18 år. I våre medlemslisterer det i tillegg 23 voksne'personerog 5
personcrundcr 18 år som av en eller annengrunn ikkc bet;tie medlcmskontingent
i år
2007.Antall betalendestøttemedlemmer
er 55,6 støttemedlemmcr
har ikke betalt,

Styret
Styrethaf fra 01.01.07til og l]led23.03.07besråttav:
IngunnWeslerheim
{gienvalgrj 2006)
-L_ede1:
Nestleden Ma r Heggelund
I gicnvalgr
i 2005j
Kasserer: RandiSynnøveUlvestad(gjenvaleii 2005)
Sel,rerær: GD lotle Haugen(gienvalgri2006,
Su'remedlem:
AndreasHendentvalgti 2006.1
L \arai
MaritRomundsrad
{val$ i 2006)
2. \a'rat
Ida Holan(valgti 2006)
3. vara:
LenaJensen(valgti 2006)
Stlrel har fra 24.03.07beståttav:
hrgunnWesterheim
(i!*e på valgi 2007)
-L1der:
Nestleder: Marit Ileggelund(gjenvalgti 20bl
Kasserer: RandiSynnøveUlvestad(gjenvalgti 2007)
Seketær: cry TofteHaugen(ikkepå valgi ,007)
Styrcmedlcm:
AndreasLlenden(ikkepå va.lgi 2007)
l. vara:
Marit Romundstad
(gienvalgti 2007)
2. vatat
lvaxR)'tter(valgti 200?)
3. vaxa:
MarenRognaldsen
(valgti 2007)

Styrets arbeid
Styrethar hatt 5 møter i 200'7.Alle møtenehar vært ordinærestyremøter.Vi har lbrsøkt å
redusere
utgiftenetil stlremøtene
vedå blantannetvelgebilligehoteller,og ha møtei for- og
etterkantav årsmøtetog TRS sitt samarbeidsforum.
Vi hari periodenikke hatt noentelefonnøter.Dettefordi mangeav slyretsmedlentmer
synes
telefonmøter
er en vansleligmøtefom på grunnav darlighørsel.Vi har dessuten
seltat flere
sakerKanbehandles
på e-post.og brukere_poststadigmer aktivti stlaetsarbeid.Detteer noe
vi anserfor å væreen mer effbktiv,praktiskog rimeiigereløsningen; telefbnmøter.

Styretshovedfokus
i 2007harværtarbeidetmedå anangere
Årsmøtet2007,samtsamlingen
i
Bergenhøsten2007.Samlingeni Bergenvar en kombineftlikemanns-og medlemssamling
der alle NFOIs ordinæremedlemmervar velkommen.Samlingenble ogsa anangen r
samarbeid
med Ol-Norden,og det ble i løpetav helgenalaangertet fagseminarder både
interesserte
fagpersoner,
NFOIs medlemmerog medlemmerfra Ol-Nordenkunne delta.
Samlingen
krevdemye ressurser
bådefra styretog likemannsgruppa.
I lillegg har styret hatt fokus på alminneligdrift og oppfølgingav faste oppgaversom
søknader,
rapporteringog delkkelsei fora som FFO og TRS. NFOISstyre mottaren stor
mengdehenvendelser,
særligpå e-post.Dettekan dreiesegom kurstilbud,interessepolitikk,
høringssaker,
spø(eurdersøkelser
samthenvendelser
fta samarbeidsparlnere
og personer
som
ønskerinformasjon.Mye tid går derformed til å administrere
og arkiverepost.Vi har på
grunnav mengdene-post,settbehovetfor å kun priodterepostensom ansessom viktigst.
Stlret har ogsådiskutertog fbrsøktå finne tiltak for å forenkledrilten av NFOI. oc foi å
utn)-tteloreningens
på enbedremare.
ressurser

Årsmøte2007
Årsmøtet2007ble avholdti helga23-25.marspå ScandichotellHamar.Selveårsmøtet
ble
avholdt24. mars,og ble innledetmeden uformellspørretime.
Etterå$møtetble detanangert
et "fremtidsverksted"
i form av gruppearbeid.
Temaene
omhandletforskningsfondets
fremticl,
hvorda.n.
gngasjere
få
nye
medlemmer
og
medlemmervi alleredehar, internasjonalt
_tak_i
samarbeid,
lokal aktivitetog informasjonsarbeid.
Formåletmed fremtidsverkstedet
var å iå
innblikk i hvordanvåremedlemmerønskerat foreningenskal arbeidefiemover,1åideertil
hvordan.tilgjengeiige
ressurser
kar utflyttesoptima]tog o11ldet finnesdetnoenalternative
og
mereffektivemåterå arbeidepå,
Søndag
formiddagfikk vi besøkav LenaLandeWekrefra TRS somfbrtalteom nvheterinnen
bisfosfonatforskningen
hosvoksneog barnmedOl.
Det deltokca.80 personerpå møtet,inkludertbamog ledsagere.

Barne-og ungdomsarbeid
Bame- og ungdomsgruppa
iNFOI (NFOIU) har i periodenbeståttav Ida Holan (leder),
BurhanChisthiog Biørg Ellen Anti. AndreasHendenhar i tilleggværtstyretsrepresentant
i
ungdomsgruppa.
Ida Holanog BurhanChishtideltokpåFl-OUsgeneralforsamling
i Trondheiml3- 15april.De
deltokogsåpå Europeiskungdomssamling
i Paris27,-29.apÅI.
Underlikemannstreffet
i Bergenvar detlagt opptil parallellesamlingerfor ungdom.Andreas
Henden og Silje Vullstad rcprcsenteteNFOIU i Ungdomspanelet
under Ol-Nordens
fagsamling
i Bergen21. september.
AndreasHendenog Gry Tofle Haugenarrangerte
ungdomssamling
i Tønsberg12-14oktober.
Treffet var åpentfor alle ordinæremedlemmermellom 15 og 30 år, og det deltok lg
påtreffet.
ungdommer

Norsk Foreningfor Osteogenesis
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NFoI likk i 2006 10.000kronerlia MiirthaLouisesfond. Midreneble benttet til tiltak for
bamog ungdommer
under16 år på NFOIsårsnrote
i 2007.Bamaunderl1 ar fikl drapå tur
til "Lekeland"som1åi nærheten
av hotellel.Bamamellom1l og 15ar dro på bowiing.

OI-studie
I november2002fikk NFOI tildelt midlerav stiftelsenHelseog Rehabilitedng
(Extra_spille0
til prosjektet"Populasjonsstudie
av voksnemed Osteogenesis
Imperfecta,'.Undersøkelsene
ble.fcrdigstilti løpetav 2005.fuene 2006og 2007er brukt til å iamle resultaterog skive
Mikler. Vi har i 2007 awentet resultatene
av undersøkelsene,
og haxfoftsattet samarbeid
medTRSvedrørende
sluttføringav studien

Informasjonsarbeid
NFOISstyrehar prioritertå holde foreningens
inte.nettsider
noenlundejevnlig oppdaterte.
Flereog fleremedlemmer
haxe-post,og styrethaxi samaxbeid
medOt-n1tÅredalsjåni støne
og størregradbenyttete-posttil å formidleinformasjon
om aktiviteterog annetmedlemsstoff.
Dessv€reer det va.nskeligå holde e-postlisteroppdaterte,da veld-igmange skifter epostadresse
offe,NFOISintemettside
er godtbesøktbådefia Norgeog u åndet,åg harhattca
1890besøkog ca.7213sideoppslag
i 2007.
NFOIs stye sattei 2007 ned eu gruppesom skulle se på mulighetenfor å endreNFOIs
lnlemettsrder.
Oruppaharbeståttav IngunnWesterheim,
AndreasHenden,Gry TofteFlaugen
og Arnar Nesset.Gruppashovedmålhaxværtå endreutseendet
og oppbygningen
av NFOIs
internettsider,
samtfå en enklereadresse,_Vi
harogsådiskutertmutlg,"i"n ib, a bl*t unn.t gi
allemedvelv i NFOI en egenNFOl-mailadresse.
bruppa har imidl;tid a;;iike tusakerikke
kommetordentligi gangmedarbeidet.Arbeidetvil blj ;idereførti 2008,
t:pp"_l og endeligregnskapfor prosjektetInformasjonsbrosjyre
NFOI ble sendrinn til
:l:l
J nersen
flctseog Rehablttte
ng i mars2007.

Likemannsarbeid
Styret)ranværtrepresentert
i arbeidsgruppa
for likemarnsarbeid
ved Gry To1.te
llaugen.F.a
25.03.07har_styretogså
vær1representert
vedMarit Romundstad.
I 2007har gruppafor øvrig
beståttav Rebecca
Tvedl og MarianneTveit.Tveit gikk ut av gruppai nars 2ti'07,
Aibejdsgruppa
har hal to planleggingsmøter
i 2007.på roen av møtenedelrokogsåIngunrl
Westerheinr
og Marit Heggelund.
Store deler av likemannsmidlenesom ble tildelt lbr 2007 ble brukt på den store
likenannssamlingen
i Bergen.Samlingen
ble anangert20.09- 23.09på ThonÅiryort Hotelli
Bergen,og^hadde
10 parallellesamlingermedtemalor malgruppene
voksne,bam.ungdom,
søskenog foreldretil barnmed OL Gry Toffe Haugenog lngunnWesterheim
var ansvatlige
for samlingen.
I.tillegg 1il Bergenssamlingen
ble det arangerten oppdateringssamling
ibr likemenn19_2i.
oktoberpå Qualityhotell Gardennoen.
RebeccaTvedtvar anwarlig foi samlingen.
Delerav
samlingen ble arangert i samarbeid med Norsk Interesseforeningfor Kortvokste, der
hovedmålet
var å diskuteremulighetenfor samarbeid
mellomde to foreninsene
i fremtiden.
Ungdomssamlingen
iokloberbleogsåfincnsien
medljkemannsmidler.

Lokale tiltak
NFOISstlre tildelteetlersøknadkr. 24.000til NFOI Trøndelag
i 2007.Midleneblebrukttil
driff.avlokallagetsamlfeiringav 10-årsjLrbileum
for NFOI Tr;ndelagi Steinkjeri2._14.
oktober.
NFOISstyretildelteettersøknadk]. 15.000tit NFOI Akershus& Osloi 2007.Midleneble
brukttil drift av lokallagetsamtmedlemssamling
i Sarpsborg
i april 2007.Det ble også
avholdt.julesamling
på RoyalChristiania
hotelli Osloden30.november.
I tiLleggarrangefte
LeifRichardBårdsenjulesamling
i Bodøden 14.desember.
Samlingen
var
åpenfor medlemmerfra Nordland,Troms og Finnmark.Tovc Kvaløy arangeie treff i
Haugesund
for medlemmerpå vesttandetden 15. desember.på grunn av begrensede
mulighetertil å dekkereiseutgifter,
var det kun medlemDrer
fra Rogalåndog Nordlandsom
deltokpå samlingene.
Treffeti Bodøble finansiertmedmidlerlia HelseNoå, menstreffeti
Haugesund
ble finansiertav midlerfta HelseVest.Beggefikk noebistandfra styretsertralt.

Internasjonaltsamarbeid
N|OI har fofisatt silt iDtemasjonale
samarbeidgiennomaktiv dcltakelsei Ol-Nordenog
OIFE.Norge har vært representeti Ol-Nordenved JorunOlsenog Karin Bøe j 2OO,l.
OI
fagseminar
generallbrsamling
og
i
Bergen
21.
oi
22.
seplember
2007,i
ry,:rdeD,avh?]!l_slt,
ulKr}rnmgt|t Nl-Uls medlemssamlin,t.
og Maril Lteggelund
representerte
NFOI ved dcn danskeOl_foreningens
Ilå"ll
(DIOI) Y-"*"lh9j-1n
25-årsjubileum
i Slagelsei Danmarki helga14_16.apdl. JorunOlsenog Karin Bøe
dellok på Ol-Nordensfagserninarog generallbrsamling
i Bergeniia 2l - 23, september.
U rr E-represenranrlroncl Uårdendeltok på OIFES15. generalforsamljng
d,en26, og 2,1.
oktober2007i SanPedrodcLPiuarar.Sparia.
Nyhetsbrevene
lia OIFE har blitt oversatttil norck, og lbreningensmedlemnerhar blitl
inlbrmertom detnordiskeog internasjonale
arbeidetglennornOl-N-ytt.

FFO og interessepolitikk
NFOIS.styre
harværtrepresentert
på ett representantskapsmøte
og FlOs Kongress
vedIngumr
Westerheim
og Ivar Rytter.Vi ha.rogsåværttil stedepå Smågruppeforum
i 1.0-rkanr
av møret.
NFOIsstyrehar i periodenkanaliserthovedtyngden
av sitt interessepolitiske
arbeidgjerurom
FFO. NFOI har blanl an]1etholdt innleggom framtidigstrukturav FFO, klageadgang
og
sanksjonerift tilgjengelighet/antidiskrimineringslov
og a1 FFO bør lobbe foi å itlelrre
li:ntsjonshemnedenor høyere niljøavgift pa b"nrio. NFOI har ågså gitt innsplll tit
assistanse
xnderflyreiscrog til høringssak
om ny lannlegelbrsklift.
ForJingån har ogsågitt
sirls1øtte
til Rehabiliterirgsaksjonen.
RebeccaTvedt ble på FFOs kongress23-25. Dovembervalgt inn som styremedlemi
hovedstyret
i FFO.Kistin Westgfuddeltokpå åpnilgenav familienettet,et nettstedfor alle
låmiliermedbarnsomhar nedsattfunksjonsevne
oglellerkronisksykdom.Gry Toile Haugen
og LenaMeretheJensendeltokpå FFOSEuropaseminar
3-4.desember,
der temavar arbeidel
medå vedtaantidishimineringslov
og hvordanslikeloverer utarbeidet
i EU.

Årsmøte12.a

2008- ScandicHotell, Hamar

NFOISstyrehar i samatbeidmed OI-Nltts redaksjon,forsøktå informeremedlenmeneom
FFOsitt arbeidgjeDnomOI-n)41,
e-postog intemettsidene
våre.

TRS
Det ble i 2005 opprettetet n)-ttkompetanseråd
på TRS, bestående
av fagpersoner
samtdn
personlia hverforening.TrondGardenfra NFOI sattsomlederi Kompetanserådet
i 2007.
Marit Heggelunddeltokpå to av TRS sinemøterfor brukerforeningenes
lederei 2007.TRS
-Westerheim
sitt samarbeidsforum
ble avholdt 18.-19. november.Ingunn
og Maren
Rognaldsendeltok fra NFOIs styre. I tillegg deltok Dag Martiniussen,RebeccaTvedt
Skarberg
og Krut E.ik TvedtSkarbergfta NFOL

Forskningsfondet
NFOISstyrehar væft repr€sentert
ved MarenRognaldsen
i Forsklingslbndets
styre.Hun har
ledelstyret,som for øwig har beståttav Leif RichardBårdsen,HaraldBjarneHellesenjr.,
ElsaRathJensen,
LarsB. Engesæther,
LenaLandeWehe, TerjeTerjesensamtLarsGrueog
Johnfriksenoppnernt
av depanemenrel.
Forskningsfondel
har ltatt ett telefonmøtei 2007. Forskningsfbndct
var også tema på
FEmtidsverkstedet
påNFOIsfusmøte.
MarenRognaldsen,
lngunnWesterheim
og LenaLandeWekredeltokpå konferansen
',Dialog
for forskning"31. mai.

Ol-Nytt
OI-Nyttkom ut med3 nummeri 2007.ArnarNessethar væ redaktørlbr bladet.NFOISstvre
harvæftrepresenleft
i redaksjonen
vedMarit Heggehu.)d,
Styretharaktivt benyttetbladetsom
en informasjonskanal.

Økonomi
Utover de ordinæredrifr- og likemannsmidlene,
ble de1 ble søkt om midler fra 2
helseregioner.
Vi fikk bevilgetkr 15.000fta HelseNord og kr 10.000l.raHelseVest til drift
og lokalt arbeid.Det ble ogsåsøktom momskompensasjon
for 2006.Budsjettmessig
setter
det direktemedlemsaktivitet
som helt klart har vært det priodterteområdeti 2007,mcd
årsmøtesantten stor og to mirldrelikemannssamlinger.
Til sammenligning
utgjørugiftertil
de andreaktivitetene
i NFOI kun mindrebeløp.
De tidligerefylkeslegemidlene
er nå inkorporefii de atminneligedriftsmidleneNFOI får
tildelt.Kr. 32.456ble ettersøknadoverførtlokallagene.
Dettevar noe mer enn budsjettefi.
fordiNFOI Trøndelagsøkteom å få økt sin bevilgningpå grunnavjubileurn.Beløpetsomble
overløftNFOI Oslo& Akershusble avkofietnoeift tjldelirg, pgamindreforbruk
i 2006.
Når det gielderregnskapsammenholdt
medbudsjett,garNFOI ut medet mindreunderskudd
lbr 2007, noe som også var lagt inn i budsjettetpå grunn av inngåelseav altale med
regnskapsbyrå
og planerom nye internettsider.
Utgiftertil regnskapsblaå
påløpikke i 2007,
da disseutgifteneførst vil kommepå regnskapet
for 2008.De1påløpheller ikke utgifteri
forbindelsemed nye intemettsider.Det foreliggerimidlertid et betydeligoverforbrukpå
postenereise og diett/hotell,som hovedsakelig
skyldesstore utgifter i forbindelsemed
samlingeni Bergen.Så storeanangementer
vil alltid værevanskeligå budsjettere
nøyaktig,
Norsk Foreningfor Osteogene\is
lmperfecla
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spesielti forhold til posten reiseutgifter.Av balansenframgår det at gjenværende
prosjektnidlerfor prosjektetOl-studieer overførttil egenkapital,
da dissejkke lengerkan
krevestilbakefra Helseog Rehabilitering
ellerTRS.
Til trossfor at NFOI i støne$ad kjøpertjenester
og utbetalerhonomrtil leder,må foreningen
sieså ha en forholdsvissolidøkonomi.størstepalten
av midlenevåreer imidlertidøremerket
spesifikke
tiltak,og det er derforbegrenset
hvorfritt vi kanbudsjetlere
fta al til år.

Generelt
Våren 2007 var det arsmøtetsom sto i fokus, og på høstenble det anangener sron
likemannstrcffkombineft med Ol-Nordensågseminar for alle medlemmenei Bergen.
Likemannssamlingen
var en suksess,
og stlretsinntryk:ker at bådenyeog gamlemecllerÅer
hadde.storl
utb)'tteav oppholdeti Bergen.Styrethar prioritertå ikke selG i gangnye srore
prosjekteri 2007,men heller ivarelaoppgavervi alleredehar tatt på oss.Det haxvæ( lagl
mye arbeidned i å skive godesøknader
og skaffealtenlativemidier,noe som har gi11seg
utslagi en tilfrcdsstillende
økonomi.Vi har ogsågjort en innsatsfor å videreutvjkleNFOIi
rutineperm.
En del ressurser
har ogsågått medi forbildelsemed at lederovertokansvarfor
medlemsregisrer
og konringenrf'øring
i midlenav2007,
vedtoketter styrersfbrclagå innførehonorarpå inntil lc i året tbr stlrets
å:r.1.,,1906
leder.Urdnrngenmedhonorarble evaluerti2007, og åxsmøtet
valgteå videreføreordningen.
Til trossfor ordningenhar de andrestyremedlemmene
avlastetsiyrelederder hvor det har
vær1hchov.Styrethar fungertBodt sammen,og det har vært elr god fordeling
av arbeid
mellomde ordlnærestyremedlemmene.
Varamedlemmene
har væfttrukketmedbtdepå ulike
typermøterog i enkeltsaker,
Det har imidlertid vært begrensethvol_mangemøter NFOISslyre har kunnetdelta på
i
perioden.SværtD)angemøterforegårmidt i ukapå dagtid,og de flestestyremcdlemmene
er i
lullJobb-lvært mye av kommunikasjonen
i styretforegårpå e-post,og dettefungererstort
seltbra.Med sålangeperiodermellomde fysiskestyremøene,
kÅ detlilevel bli langemøter
og mangesaker som skal bel.undlespå kort tid. Styrethar derfor hatt fokus på måter
styremedlemmene
kan_holdes
engasjert
og informertpå,ogsåmellon slyremøtene.
2007var i
detstoreog heleet godtår for NFOI dermedlemssamlinger
og samarbeid
ned Ol-Nordensto
i fokus.Sty,retønskertil slutt å takkealle somhar gjort en in-nsats
for foreningeni perioden,
og håperpå videregodtsamarbeid.

lngunnWesterheim
Leder

RandiS. Ulvestad
Kasserer

Marit Heggelund
Nestleder

AndreasHenden
Stlaemedlem

Gry TofteHaugen
Sekretær

Arsmøte12.april 2008- ScandicHotell, Hamar

ArsmeldingOI-Nytt 2007
I 2007harOI-N)-ttkommetut med3 utgaver.Måletvar 4, menpgalite tilgangpå stoffble
detmedtre.
Undertegnede
har fått sporadiske
bidragfra diversekilder,og harhattfastebidragsåsom
lederspalte
m.m.fra IngunnWesterheim.
Det mesteav kommunikasjonen
foregårpr e-post.
Trykkingav OI-N1'ttforegarhosFIO-Trykk. Opplagetpå bladelliggerpå cirka310.OI-N)-tt
sendes
ut somB-posti Norge.FFO-Trykkstårfor pakkingog utsending.
Utcdandske
mottakere
er ikke omfattetav avtalen,sådeav dissesomvi harepost-adresser
til mottar
bladetpå pdf-fomat.
Redaksjonen
harstorlsettbeholdtlayoutensomdenharvæftde sisteårene.I og medat
lrykketeknologien
er relativtenkelharvi mestigjenfor å holdecn renog enkelstil. Innholdct
varierernoemellomhverutgave,avhengigav hvormyematerialevi hartilgiengelig.
Redaksjonen
opererermeden egcnmailingliste.DerstårblantannetNFOIsmedlemmer
(sorn
harkjente-post-adresse),
viktigefagpersoner/irNlanser
og redaktørene
i de andreTRS_
foreningene.
Vet du om noensomburdeståpå dennelistel; ta kontaktmedredaksjonen!
Responsen
variereren del,menredaksjonen
vil likeveltakkeallesomharkommetmedbidrau
tilbhderi perioden.
Redaktør
ArnarNesset
arnarnesset@)hotnail,cot'11

Rapportom likemannsarbeidet
ifm. genereltlikemannsarbeid
i Norsk
Foreningfor Osteogenesis
Imperfecta(NFOI) i 2007.
NFOI har i mångeår nottattmidlerfra Sosial-og helsedircktoratet
til likemannsa$ejd.
Alleredei 1990ble denførstesamlingen
anargedfor å skolereet korpsav likemenni foreningcn.
Samnensetningen
0v koeset harvæftendretflerc gaDger
(sist2007),for å konrpletfere
detsåmlede
erlåringsgrunnlåg
somdisselikemennene
børha.
Forå organisere
og drivedennedelenav NFOIsarbeid,harvi nedsatten arbcidsgruppe
tbr
likemannsarbeidet.
Styretharværtrepresentert
i arbejdsgruppa
vedcry TofteHaugen.Gruppaharfor
øvrigbeståttav RcbeccaTvedtog MarianneTveit(før25.03.07)og Marit RoDundstad
(ener

2s.03.07).

Arbeidsgruppa
harhatl somoppgaveå søkeoln midler,planlegge
samlingerog å koordinere
likemarnskontakton
i foreninge[.Dettekanf.eksværeå ta segav nyemellemmerpå årsrnme
og
nedlemssamlinger.
Måleter å settesammen
et tilbudsomer såbredtsommulig.bådei ibrholdtil
alder,funksjonsnivå
og problemstillinger
for pårorende
og desomsel\ herOI bet er evholdtto
arbeidsgruppemøter.
Admin;strasjon
av arbeidetharellersforegåttvia e-postog telcfoi
For år 2007fikk vi tildelt k. 350.000.Vi fikk enrilleggsbevilgning
påkr. 8.800vedåretsslutt.

Norsk Foreningfor Osteogenesis
Imperfecta
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Detharværtavholdtsamlinger
medfølgende
tema(sevedlagte
r€ferater):
.
.
.
.
r
.
.
.

Fin frami hjelpemiddetjungelen
TreDingog fritid for ungdom
A værebarnmedOI (5-7år og 9-14år)
Å væresøsk€ntil bammedOl
Å levemedalvorliggradav OI
Å levem€dmild form for Ol
A væreektefelle/samboer
til enpersonmedOl
OI og valgav klær

Temåene
ovenforble aralrgertpamlleltpå€n størresamlingi Bergen,somvar åpenfor allc
medlemDene.
Vi hargodeerfaringermedå samkjøre
fleresarrlingerfor snaleremålgrupper.
Dette
gir medlemmene
lnulighettil å pratesammenuteromdetfastlagt+rogrammet,
om tiig somI segsetv
kaDværesværtviktige,mensantidigfor småtil å væretemapå egDesamlinger.
I tilleggtil o\,€nfor
nevnte
samlinger,
arrangcrte
NFOISungdoms$uppe
helgonl2_j4.oktober
lrkemånnskeft
tor_ungdom
InellomI5 og 30år i Tønsberg
medtema,'Å væreungrnedOI,,.Den 19._
21.oktob€r
arbeidsgruppa
for likernennoppdateringstreff
fbr rye og gamlelikerlonnpa
^vholdt
Gaxdermoen.
sa,nringe''tok bådefor seggenereltlikemanns-ar-beid
Q ality Hotell
og rikernannsarbeicl
ifm arbeidog attføring.I tilknltrriDgtil sarnlingen
bledeiogsåavholdtet samarbeid;møte
medNorsk
Interesseforcning
for Kofiokste. Sefor øvrigvedlagterefeiaterfor innholdpåde ulike samlingcDe.
NirOI harel medlemsblad,
OI-D),tt,somble utgilt3 gangeri 2007.| åretsomgikk er bladetbl.a.blitr
brukttil å sprelikemanrlsinformasjon
blart medlemrnene.
Derforharen titenJerav likemannsmidrene
gåtttil dekDiDg
av trykkeriutgifter,
13 .03.07
lngunnWesterheim
(sign.)
Leder

Rebecca
Tvedt(sign.)
Arbeidsgruppa
for likernenni NFOI

Rapportom likemannsarbeidet
ifm. arbeidog attføringi NorskForening
for Osteogenesis
Imperfecta(NFOI) i 2007
NFOI hari mangeår mottattnidler fra Sosial-og helsedirektoratet
til likemannsarbeid.
Foreningen
er heltavhengigav dissemidlenefor å kunreutøvesin virksomhet.A eredei 1990bre
denførstesamlingen
arrangert
foi å skolereet kolpsav likemenni forenjngen.
SammensetDingen
av
korpsethar værtendretflereganger(sist2007),for å kompletterc
detsamlideerfaringsgrumrlag
som
disselikemennene
børhaForå organisere
og drivedennedelenav NFOISa$eid, harvi Dedsatt
eDarbeidsgrlLppc
for
likemannsarbeidet.
Styrethar værtrepresentert
i arbeidsgruppa
vedGry Tofte Ha:ugen.
Gruppaharlor
øvrigb€ståttav Rebecca
Tvedtog M4rianneTveit (før25.03.07)og M;rit Romund"stad
(ettåi
25.03.07).
Arbeidsgnrppa
harhattsomoppgaveå søkeom midlertir temaersommeclremmene
har nonrmetmeo
ønskeom, samtå.planlegge
sarnlinger
og å koordin€re
likemannskontakten
i foreningen.
Måleter å
settesammen
et tilbudsomer såbredtsommulig,bådei forholdtit aldcr,funksjonsriiva
og
problemstillinger
for pårørende
og de somselvhaf Ol. Det er avholdtto årbeidsgnrppemøter.
Arbeidet
harellersloregåttvia €-postog telefon.
For år 2007fikk vi rildeltk. 190.000.
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DetharværtavholdtsamlingerDredfølgendetema(sevedlagterapportcr):
. tnergiøLonomiser;nts.arbeidog.rførepcnsjon
. Yrkesaktiveforcldre
Samlingene
blearrangcrtparalleltpå en størresalnlingi Bergen,sofr var åpenfor allemeolemmene.
gode
Vi har
erfaringertnedå samkjøresamlingerfor smalere
målgrupper.
Dottegir medlemmer
med
ulik alderog erfaringsbakgrunn
mulighettil å pratesammenutenomdet fastlagte
programmet,
om ti{g
somi scgselvkanværesværtviktigo,mensamtidigfor småtil å væretemapå og1lesamlinger.
Tilbakemeldingene
fra medl€mmene
fortellerossat vi skallortsetteå variereformenpåvtue
likemannssamlinger,
slik at vi noe år samlertleresmågrupperpå samnested,og at v; andreår
priofit€rertemaersomkrev€Ilengretid, medelt egensamlingen hel h€lg.
I tilleggtil ovenlornevntesamlinger,
avholdtarbeidsgruppa
for likemennoppdateringstr€tffor
nyeog
gantlelikemenD
påQlralityHotellGardermoen
fra 19."21.oktober.Samlingen
tok bådelor seg
gener€ltlikenrannsarb€id
og likemannsarbeid
itin arbeidog attføring.I tilknltni g til samlingerblc
detogså
et samarbeidsmøte
medNorskInteress€forcDing
for Kortvokste.
^vholdt
Sefor øvrigvedlagtereleraterfor iDnholdog programpå de ulikesamlingene.
NFOIharet medlcrnsbl^d,
Ol-rytt. somble ulgitt3 gangeri 2007.I åretsomgikk er bladetbl.a.blitl
bruktlil å sprelikemannsinfonrusjoD
blantmedlemrnene.
Derlorharen Iitendelav likemannsmidlene
gåtttil dekniDgav urgiftertil trykking

r 3 .0 3 ,08

IngunnWesterheim
(sigD.)
Leder

Rebecca
Tvedt(sign.)
Arbeidsgruppa
for likcrtenDiNFOI

Medlemssamling
NFOI 20,- 23.s€ptember
2007
Thon Hotell BergenAirport, Bergen
RcfcratIrå lik€D nnssåmlinsmed fcma:
"Å finne fram i hjelpemiddeljungclen"
Mangepersoncrtlled
OI er helt avhengige
av tekniskelielpemidlersommanllelleog elektdske
rullestoler,
rulhtorer,høreapparater
lltv. Formangeoppleves
hjelpemiddelforlnidlingen
somen.iungel
deter sværtvanskeligå finnefrem i. Formåletmedsalnlingen
var derforå utveksleirfaringerrundt
detteog kanskjekommefremtil løsningersomvil gjøredetlettereå velgedetmestfirnksjonelle
hjelpemidlet
for denenkelte.
Detvar dessvene
ikke muligå få noeneksterne
bidragsytere
tjl å innledepåsamlingen.
Samlingen
ble
derfbrledetav AndreasHendenog cry Tolie Haugen,beggelikemenn.på samlingen
tok vi opp
temaernmdthvilk€hjolpemidler
soll1finnespåmarkedet
og hvilkeerfaringerdenenkeltehaddemed
disse.MangepersonermedOI trengerolle mye individuelltilpasningav hjilpemidler,davår
kroppsfasong
kanværesvæftawikendefra andres.Vi utveksletdefor ogsåtipsornhvordanvi best
mulig(an rilpasse
hverthjelpemiddel
.lil al dellån tu gcreoplimållloiderrenlelre.
Vi la ogsåstorvektpå å infomereo1nog utveksleerfaringer
rundtbruketpassordningen_
Brukerpass
er enordningderdenenkelteselvskalkunneta direktekontaktmedleverandører
av hjelpemidler
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bådefor å velg€ut dethjelpemidlet
de ønsker,ellerdersomdeharbehovfor reparasjooBsen,ice.
Imidlertid.r'iserdetsegat denneordnirgenfungererulikt rundtom i landet,og erfaringene
rundtclette
var sværtforskjellige.
Detdeltok25 personer
på samlingen,
hvoravseksav dissovar likemenn.
Gry Tofte Haugen
Ref€ralfra likemantrrsåmling
medtcmå:
"Trening og fritid for ungdomm€d OI"
NFOIhaddeinvitertI'sioterapeutOlgadeVriestia TRSfor å hold€enjnnledningfor lors4mlingen
omlernaettre ing og fritid for ungdonrnredOL Det deltok12personer
på samling€n,
bådeungdom
og foreldretil mgdom.
Olgainnledetned en delklargjøringav bogreper,
deriblanthvatrcningkandefineressom:,,arslJf
aktivitetftu gientcrsregelmessigowr tid ned n1ålsettitgålorhedleJbrn, ple.ttasjoneller heise,'og at
Ilsisk aktivitet kan defineressotl "All ktoppslig bevegelseson resuitercr i en teientlig økningi
e etgdorbruketutor)erh.rilenfuit,.
ForsamliDgen
sarntallelitt ornhvad€ forskjelljgeheDtemed,og hvortbr,og hvamaDleggerI oegrepet
rntro.t.teretrenertor å tbrebyggeplagerforbundetmedOI, og detfår dermedet pregav plikl somkan
ta bortnoeav motivasjoDen
for tl€Dirg,Dcl ka. deflneddiskuteres
om tre,irrgtiliører friiidenog der
lystbetonte
elleron deter en 'hrå"-aktivitetfor persoDer
medOL
Olgaillustrerteviderohva somskaltil av aktivitetfor å oppnålbrskjelligegladerav helsegevjnst
og
hvamannå serer gunstigfor å oppnåhøyerekondisjonog sfyrke.tjet frneir at kurvenfoi
Irelsegevinst
er veldigbratthvismangårfra i ger aktivjtettil noellaktivitetlDenDekurvengårså
faktisknedoverigjenhvis mandriverveldjgmyetre jng (toppjdrett),
og slikeutøvereer ogsåmer
utsattfor skaderpgaat kroppenikke får tilstrekkeligtid til rastitusjon.AmårNesset

Referålfra likemtnnssnmling
medtemåi
være
barn
med
OI"
"Å
Samlingen
ble ledetav [ngerLise Andresen,
psykologpåkompetansesenteret
TRS,solnhar spesiell
kjennskap
til OI-gruppens
urfordringer.
Da bampå ulikealderstrinn
er opptattav forskjelligeting og
kommuniserer
påulike nivå,besluttet
vi å delebamegruppa
i 2.
I gruppeI haddeIngerLisesamtalermedbami aldersguppa5-7ar.2 av barnahar atvorligOI og er
rllllestolbrukerc,
nens de andre2 haren milderefofln av OI. Bam i dennealdersgruppa
harikkenoe
bevisstfbrholdtil detå ha en sjeldendiagnose.
Men devet likevelnoeom hvaO[ er.Dlssebarnavar
spesieltopptattav detåta røntgen,noeallebanrahaddeet forholdtil. I tjlleggharallebarnaet positivt
forholdtil detå kommesammenog lekened barni sammesitlrasio. selvoti denok ikxerenrerover
al Ol er lilles evneren.
Del\ar 4 bammeddiagno)en
5omdeltokpåde negruppa.
I gruppe2 haddeIngerLise samtaler
medbami aldersgruppa
9-14ar. Ogsåhervar detstorforskjelli
gradav diagnosen,
alt fra bami elektriskog manuellrullestol,til de medmilderefofln av diagnosen
hvordetikkesynesutenpå.Utgangspunktet
for samtalen
var problemstillinger
om hvordardeter å
vokseoppmedOI og merkeat maner annerledes.
HvordanpåvirkerOI utviklinsenav barnas
identitet?
Hvilkemestringsstrategier
harbamxi forholdril derå haOt? Samtalerirar lag opppa
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barnaspremisser,
slik at detvar temaerd€ønsketå snakkeo1nsomblevektlagt.Detvar 5 barnmed
diagnosen
sorndeltokpådennegnrppa.
Samtalegruppene
medfagperson
til stedevadei I timehver.Derettervar detsattav tid 1il lek og
sosialtsamvær
for bamapå egetlekerom,m€dbamevakter
til stede.Lørdagett€rmiddag
bledetogså
anangerttur til Akvariet/Bergensentlum.
IngunnWeslerheim
Referat fra likemannssamling med temal
"Å vær€søsk€ntil barn med OI"
Samlingen
ble ledetav IngerLise Andrcsen,psykologpåkompetansesenterct
TRS,somharspesiell
kjennskap
til Ol-guppensutfordringer.
Vinklingermåtteleggesopplitt etterhvaslagsaldersgruppe
de søskDene
somvar til stedeb€fantsegi. Det blebesluttetå prioritorede eldslesøshtenedenne
gangen,i aldersgruppa
13til 18tu. Detvar4 søsken
til bammedOI somdeltokpådennegruppa.
Å væresøsken
til funksjonshemmedo
kanværeen utfodring.Detharpositivoog Degative
siderå
vokseoppmedsøskensomhar OL Søskenlår verdifulleerfaringerog andreperspektiver
pålivet,
samtidigsomdekanværeutsattfor ekstrapåkienDiDger.
Ol påvirkerhelel'amilien.
Målsettingen
var at søskneDe
skullekullneutvekslesilretankerom dettepåen måtesomer tilpasset
gikk lett om ulike problemstillinger.
dem.Samtalen
Det var deeldstebama,/ungdommene
somvar
mestengasjerte.
gikk på at et slikttemavar nlttiS,og at det gjenrekunnegientaspå
TilbakemeldiDgen
ensenere
saml,ng,
Samtalegruppa
medfagperson
til stedevartei Iitt over I tine. Dereltervaf detsattav tid 1ilsosialt
samvær
for barntungdomnenepåegetrom,medbarDevakter/assistenter
til stode.Lørdagettermiddag
bledetogsåarrangert
1urtil Akvariet/Bergelr
senlrumfor de somville det.
InsunnWestefieim

Referstfrå likemånnssrmlingmed temå:
"Å l€vemedalvorlig OI"
Vi var l0 stykkersamlettil dettetemai Bergen.3 av deltakerne
var likemenn.Å leve
alvorligOl
'ned
var et av fleretemasomforegikkparalleltunderlikemannstreffet.
Blantdeltflgerne
var ogsånoen
ungdomrner
somtidligereikkeharværtmednår vi harsnakketom dettetema.
Å haalvorligOI medførersomregelet an erledesutseende,
å værerullestolbruker,
lanB€
sykehusopphold,
plager.Detteer ganskealvorligeproblemstillinger
srnerterog genereltsammensatte
og gruppenbruktelitt tid på å "bli vam" før pratenkom godti gang.En av deltagerne
i gruppen
haddei oppgaveå startemedå forlelleI itt om segselvog hvordandetå ha
OI påvirketlivet.
^lvorlig
Etterhverttok vi en litenrunderundtbordetsomrcsultertei al pratenetterhverl
kom godti gang.
Da OI er en sjcldendiagnose
og detå haen alvorliglbnn er endasjeidnere,
opplevermangeå ha få
andrejevnaldrende
å speilesegmed.Detvil si at manharfå å sammenligne
sirreproblemermedi det
daglige.Å kommesammenmedandremedlike sjeldenutgangspunkt
er dermedenunik mulighettil å
ta oppømtåligeFoblemstillingerog erfaringer.
Vi snakketom mye forskjelliglla hvordanvi takler
smerter,til hvordanvi oppfatterandrerundt serpå oss,til hvordanvårenænnestereagererved
benbrudd,
til hvilkefremtidsplaner
somer realistiske
å hanarmanhar alvorligOI.

Norsk Foreningfor Osteogenesis
Imperfecta

Gruppenvar spreddi alder,og dettegjordeat de sornvar yngrega uttrykl( for at det var n)ttig å høre
hvad€eldrehaddeværtgjennomtidligere.De eldr€slmesogsådotvar int€ressant
at temaengasjerte
flerenyesometterhverter blitt gamlenok til å deltapå samling.på sluftenav sa,mlingen
var vi alle
enigom at d€tteer et utømmeligtemasomvi stadigtrengernoeni sammesituasjonå;nakkesammen
medom. Deter ønskeligå snakkemerom dettetemavod fremtidigeIikemannssamlingor.
Reb€cca
TvedtSkarberg
Referåtfra likcmrnnssåmlingmedt€ma:
Å levemed mild form for OI
Detdeltok22 pe$onerpå samlingen
herunder4 Iikemenn.
I gtuppenvardetikke nlo€nspesiellleder,menMay Britt Anli haddoansvaret
for å få samlaten
I gang.
D€tblesnakketom å levemeden skjultfu ksjonshemning,
blantannetat deter vanskeljgå blitr;dd
nårdetikkerysiskvisesat eDer syk.Mangehar brukten deltid og onergipåå forklareÅgivelsene
rundtsegat de blir fort slite,rog har e.' delsmerter,samtat de ikk; har ;;rskudd til å deh;på ålt en
Andretema_som.var
tatroppvar erfaringerde somdeltoki gruppenhari ibftold til skoleog arboid.
Detbleogsåsnåkketendel om hvordandeter å ha barnned dl, og utfordfingene
j
dettciDnebærer
forholdtil rnøtetmedhelsevesenet.
May Britt Anti
Referatfro likemonnssamling
medtcma:
A være€ktefellc/såmbocr
til en som har Ol
PåsamlingeD
var det lagtopptil erfarjngsutveksliDg
mellon parderdeDeneharOI. Spørsnålvi stilte
osspådennegruppavar bla.l
- Hvorda er detå værei et forholdderdenenepersonen
harOI?
i forholdetdersmerterog slitenhetkanværeendel av
- Hvordantakleutfordringene
hverdager?
- Hvordandelepå oppgaverutenå få ubalanse
i forholdet?
Det deltakeme
saom det å værei et forholdderde eneharOI, var at detstof settikke varnoe
problem.Av og til måmanta hensynfordi personer
medOI kanofte bli forteresliten,og harkanskie
endel "vondter"sornfølgeav diagnosen.
Det erjo utrordringer
i alleforhold,og manmåjo ta hensyn
til hverandre
uansett,
og leggelivsstilenderettcr.I et fofiold til en medOI mårian delepå oppgavene,
mendet.erjosomi alleforhold,kom gruppafrerntil. Det erjo bal€å fordeledemetterbestevne,og
ikkemålestørrelse
ellermengdepå oppgavene,
dakar detjo fort bli et ploblem.
I hovedtrekk
var gruppaenigi at depositivesidenevedpaftneren
overgikkdenegativesidenevedOL
Gruppavar enigom at dehaddeinngåttet forholdrnedpersonen,
og ikke diagnosen
OI.
Gruppakornfremtil at temaet"Det å væreektefelle/sarnboer
til en somhar OI', er et temasomvi
gjeme.vilhaflereganger.Folk synesdetvar kjekt mederfaringsutveksling
og detå kunnesnakkemed
andrei sammesituasion.
Det deltok7 personeri erfaringsutvekslingen,
deravI likemann.
Kristir Westgaard
og Knut Erik TvedtSkarberp
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Referatfrå likcmånnssamling
med tcmå:
og
klær"
"OI
Deter kanskjeekstraviktig for personer
somserlitt "sposielle"ut at vi er velkleddoog følerossfine i
deklæmevi har.Derforer detteet viktig temafor oss.17stykkerdeltokpå likemannssanlinga
om OI
og klær,primærtpersonersomselvhar OI, monogsåforeidretil bamog ungemedOT.
MangeOlereer kortvoksteog endel har i tilleggasymrnetrisk
kroppsformog harderfortil delsstoro
problemer
medkonfeksjonssøm.
Mangehardessdenproblemer
medå finne"voksensko".
De1er ikke
såveldigfestligå gåmed"Donald-sko"nårmaner over20 irr.
Noenkunnefinnebrukbareklæri ba eavdelingene,
menflerehaddehelelivet værtavhengigflv at de
selvellernoenandrekunnosy, entenfor å retteopp klæfkjøpti butikkellerfor å sy holegarderoben
fra grunnenav.
Fornoenår sidenkom eDny regelsomgjordeat mannå kunDefå grunnmønstor
via Folketrygden,
somet tekniskhjelperriddel.
Og når manførstlikl imlvilgetgfunnnlønster
fikk manogsådekketinntil
l0% av G til sømav klær.Dettehar gjortklesspørsmålet
betraktelig
enklerelbr de somharlåtr dette.
Og nåer beløpettil søn stegettil 20%av C, mendettegis ikkeautomatisk,
dotmå søkesom.
Detkotnopp forslagom at vi på årsmøtefor eksempel
kunneta medskovj ikkebrlrklelengreog
entengi, selgeellerby'ttcde.De flesteson brukersmåstørelseri skoav osssitterjo i rullestolså
disseskoeneville neppeværeveldigslitteselvom førsteeierenvarblitt lei dem.
Til sluttkomalle meddetipsenede haddeifl derå få tak i egDede
klær/sko:
.
Frabrikkutsalg
i cøteborg(dettekom fra AndreasHenden)
.
Kari Evja0i OslohargodUen ing til å lageS hDmønster
.
Målsømog skreddersøm
(søkepå nenetetteregDede
skreddere)
.
Stoffbutikk:Stoffog Stil (finnesogsåpåpostordre)
.
Sko:SmallandTall og Cocoma(beggefinnesnokpå nettet)
Marit Heggelund

Referåtfrå likemånnssamling
medtema:
arbeid
og uførepensjon"
"En€rgiøkonomisering,
MangeOl-eresomer i hel ellerdelvisjobb,kankommetil et punktderdetkaDbli nødvendig
med
endriDger
i arbeidssituasjo
en.Noenønskerå trappeDedarbeidsinnsalsen
fra fulltidsarbeid,
og søke
om hel ellerdelvisuførepension.
AndreigieDønskerkatskjeå utvidearbeidsinnsatsen
igjen,etterå ha
gåttnedtil hel ellerhalvuførepensjon.
Samlingen
haddefokuspåmulighetenfor å kombinerearbeidog økonomiske
trygdeylelser,
herunder
foreslåtte
endringeri uførepensjonsordningene.
Detdeltok17personer
på samlingen,
hovedsakelig
personer
somselvhar OI. Men detdeltokogsånoenpårørende
somselvhar erfaringrnedå værei en
siluasjonmednedtrapping/altføring
osv.5 av personee somdeltokvar likemenn.
Samlingen
ble innledetmeden grundigpresentasjonsrunde,
hvor alledeltakemesalitt om hvilken
situasjon
devar i medhensyntil studier,arbeids-/attføringssituasjon
og trygdeytelser.
De fleste
deltakeme
var i hel- ellerdeltidsjobb,
og noenhaddevæ dettidligere.Noeovzupå vei rrn r
atbeidslivet,
mensandresynesat hverdagen
i fulljobb haddeblitt for slitsorn,og vurderteå trappe
ned,
Sloredelerav samlingen
dreiersegom vurderinger
h!'ttet 1il detå trappenedyrkesaktivitet
for å vare
lengeri arbeidslivet.
Er det muligå trappenedi alletyperjobber?Hven skalmanføle nest ansvar
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for, segselv,arbeidsgiver
ellerfamilie/omgivelser?
Hvilkeøkonomiske
konsekvenser
har detnårman
reduserer
arbeidsaktivitet?
Finnesdetandrestøtteordninger
ennuførepensjon?
Hvilke reglergjelder
for sykepenger
og økningav arbeidstid/lønn
nårmanharend€lvisuførepensjon?
Hvilke
følelsesmessige
konsekvenser
oppstårnårmaninnserat manikkeer like spreksomfør lenger?
Sidendetdeltokpersoner
msd svæftulikeståsted
påsamlingen
haddede flest€noeå bidramedpå
ulikeonråder.Noenav spørsmålene
var ikke muligå svarepå i løpetav samlingen,
menble notertfor
på et seneretidspunkt.Uansettble detutveksletmangeviktigeerfariDger,
besvar€lse
somkunne
benyttes
i devidcretankeprosessene
rundtdetå trappeopp/nedarbeidsinnsatsen.
IngunnWesterheim

Referåtfrå likemannssamling
m€d temål
"Yrl@såktivefor€ldr€"
Foreldretil barnmedOI har i periodermyefraværlra arbeidfordi bametharhyppigebrudd.Dot kan
væreoperasjoner
og medisinske
koDtrollersomkun gjørespå sykehuse1stykkefra hjemstedet.
Dette
kaDi enkeltetilfellerkomplisere
et arbeidsforhold.
'Iemaersomvi ønsketå ta ooDvat:
i lorholdtil folketrygdloven
kap.9 og 9, omsorgslørn
-Rettigheter
og omsorgspermisjon
SFO,
avlastning
og
assistenordriinger
for barn€t
-Barnehageplass,
-Hvordanfinnefrem i hjelpeapparatet,
individuellplan
-Hvordanforklaresituasjonen
lbr sjefog kolleger
og arbeidsfordeling
i hjemmet
-Dådigsamvittighet
Gry Velvinfra TRSvartilstedesominDledor
og for å forklareolr loverog rettigheter.
Men j hovedsak
var detteenerfaringsutveksliDg
mellomforeldre.Detdeltok20 foreldrg,noenvar par.
Alderspredningen
på barnavar ganskestorog ståstedet
deretter.Det ble drøftetendel løsnlDger
paar
åssistenttiden
påskolener for kort i forholdtil arbeidsdag.
MaDgemøteri løpetav året,blir detattav
arbeidstid
ellerfritid? Pleiepenger/sykepenger
euer
- nyeregleri og medat nåkan enfå pleiepenger
førstedaghviskontaktmedlegeog ikkebareetter8. dagsykehusinnleggelse.
Dettekanbetymyefor
forel&emedOl-barn,Det de flestestrevernreder å få vite hvilker€ttigheter
enhar,og frustras.jonene
kanbli storenåfdeter forskjellerfra en kommunetil enarnen.Cry Velvintok medsegno€n
problemstillinger
lilbakeog ville gi tilbakemelding
på konkretespørslnåI.
Marit Romundstad

Oppdateringssamling
for likemenni NFOI 19.- 21.oktober2007
QualityGardermoenhotell
Likomannsguppa
var samletpå Qualio,Gardennoen
hotellfra 19.til 21. oktoberDet hårdetsisteåretvæftnoenutskiftingeri sammensetningen
i denoppnevnte
likemamsgruppa.
Etterenfbrespørselstunde
takketnoenlikemennfor seg,og garom for at noennyebleoppnevnt.
9
oppnemtelikemenndeltokpå oppdateringssamlingen.
Likemannsgruppa
avspeileri dagorganisasjonens
breddemedhensyntil alder,kjøt[r, bosted,om deer
pårørende
ellerhar OI selvog i forholdtil alvorlighetsgraden
av diagnosen.
Dennyegruppenhadde
sitt førsteegensamlingdennehelgen.Vi startetmedengod presentasjonsnrnde
derhverlikemann
fortaltelitt om sin bakgruDn
og hvorfordeønsketå bli likemann.Dettefor å karlleggesLyrxor
r
gruppenog for å gjøreossendabedrekjentmedhverandre.
Videretok vi opphvavi mentevar
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iikemannens
rolle og oppgav€ri dagons
NlOl. Vi kom innpåhvordanmankan ivaretalikemannens
grenser
og nårdeter ktig å beom lielp til å gi rådtil andre.
Ettethvertdrøftetvi hvilketemavi ville hapå samlingerfremover,og hvordandetteskullearrangeres.
Vi kom lremt;l en langlistemedaktuelletemasomvi bruktesomutgangspunkt
nårvi søkteom
likemannsmidler
lbr 2008.Vi kom fremtil at vi ønsketå arrangere
bådeet storttreffmedparallelle
temasamlinger
og noenmindretreflmed smalere
målgruppe,
dersomøkonomien
tillaterdet.Vi
snakketogsåom hvordantreffeneskull€arrango{es
og hvemsomeventLrelt
kunnegjørehla i gruppa.
Pålørdagettermiddag
haddevi møtesammenmed8 personer
fra NorskInteresseloren;ng
for
Kodvoksle(NlK). NFOI haddei utgangspunktet
ogsåinvitcrtlikemannsrepresentanter
fra EDS
foreningen,
Ryggmargsbrokkog Hydrocophaluslorcningen,
Dysm€liforeningen,
AMC-foreningen
og
M^rfanforcniDgen
til å diskuteremuligheten
for samarbeid
omkringIikemannsarbeid.
Dessvee var
detbareNIK sonlhaddemuligheten
til å kommepå møtet.
Vi utveksleterfaringerom hvordandeto foreniDgeDe
NIK ogNFOI drevsitt likemannsarbeid.
Det
kom freurat vi arbeiderulikt og leggerlitt fo$kjellig i begrepet
Iikemenn,likomanrrsarbeid
og
definerersamlingerlitt forskjellig.Vi oppdaget
at vi trengtelitt tid for å bli kjeDllnedhver^ndres
måleråjobbepåog ikkegapefor høytnårdetgjelderfiemtidigsamarbeid
omkringtrelf. Solvom vi
nokkanhamangeproblemstillinger
til fellesharvi valgtå organiserc
ossforskjellig.I løpetav møtet
komdetfremulike synspuDkt
på hvilketemaog målgruppe
somskalværei lbkusnår vi skal
samarbeide
om å haeDfelleslikemallnstreff
for rnedlemmer
i NIK oe NFOI. Vi kom fremtil at tema
utseende"
er
et
aktuelt
teDra
grupper
"Anrerled€s
for begge
og la en flarr ornå tbrsøkeå fh til et felles
likemannstreflomkring
dettetena i løpetAv2008,dersomøkononrien
i deto foreningeDe
tillol detog
deter iDteresse
fof det blaDtmedle,nmene.
De oppnevnte
likemeDnene
i NFOI ga tilbakemelding
påsluttenav helgenat de synesdet varnytligå
møteså gågjennomde nevnleproblemstillingene.
De gauttrykkfor at deønskctet oppdateringstrefl
spesielt
for likemennoppnevnti NFOI årlig. Vi trerrger
stadigtilbakerleldingpirrolJenvår og på
hvordanvi orgarlisererIikemannsalbeidet.
Rebecca
Tvedt

Likemannssamling
"Å væreungmedOI" 12.-14.oktober2007
QualityHotel i Tønsberg
Temaetfor helgenvar "A væreungmedOI". Det harimidlertidoverleDgretid vært]tret ønskeom at
detskalværenulighetfor søsk€nog bamav personer
medOI til å deltapå sarnlinger,
da disseogså
harbehovfor å uwekslesineefariDgog tankerom hvordandeter å levemedOl (bådepersonlig
og i
familien).Derlbrvar samlingen
ogsååpenfor dem.Samlingen
var for aldergruppa
15,30år.Ansvarlig
for arangementet
var AndreasHenden,
Pålørdagen
var dot lagtopp til sosialtsamvær
for å bli bedrekjent,og detble blantannetutvekslet
erfåringer
rundtulike situasjoner
i livet.Vi sådokumentarfilmen
"Littje Dom'sBig Advonturo"om en
1s-fuingfta EnglandmedOI somreisterundtpå interrailmedkameratene
sine.Filmenhandletom
hvordalhantåkletdiagnosen
og livet medkameratene.
Filmenskapteheftigcdiskusjoner
og gagodt
grunnlagtbr samtaleenner
for restenav helgen,
I løpetav helgenbledetogsåinformertog vist bilderfra deneuropeiske
samlingen
for ungdommcd
på samlingen
OI i Paris,hvor2 av deltakeme
haddedeltatt.
Det bleogsålagtvekt påsosialtsamvær.
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På glunll av at en del b€n).fterolektrisk og manuellrullestol, var d€t behovfor godttilrettelagte
lokaler.Samlingen
ble derforholdtpå Qualiq,HotelTønsberg.
Påsamlingen
var det 16deltagere,
hvorav3 likemenn+ I l€dsager.
AndrcasHenden

Årsrapport Forskningsfondet 2007
Styretfor ForskningsfoDdet
hari 2007beståttav:
Frå NFOII
HaraldBjarneHellesen
LeifRichardBårdsen
ElsaRathJensen(vara)
(oppnevntfia styreti NFOI)
MarenRognaldsen
Frå Helseinstitusjonarr
Professor
LarsB. Engesæter,
Bameoftoped,
Flaukeland
Sykehus
OverlegeLenaLandeWekre,SumaasSykehus
OtopedTerjeTedesen, Senlerfor ortopedi,Rikshospitalet
(vara)
Frå Arbeids-og inkluderingsdepartementet:
LarsCrue,NOVA
JohnEriksen, NOVA (vara)
Forskingsfondet
har hatteitt styremøte
påtelefoni perioden.Konsliluerirgav styret
vafl då giort.Påmøtetvartforskningsibndets
rolle diskutert.I tilleggvalt spørsmålet
om korleisstyretskaldrivearbeidetog korleisein kanaukelbndetskapitaltekeopp.
Ingenandremø1erharblitt heldt,då detikkje harvorenokresakersomhar kravd
styrehandsaming.
Av inntekterhar fondeti tilleggtil renter,kunhattinntekterfta salav t-skjofterpå
kroner1000(overl'øn
frasl)'rcti NI OlJ.
Bankbehaldninga
var per 31.12.2007
kr 345.632.56.
Sjåvedlagterekneskap
og
revisjonsberelning.
26.02.2008.

Leiar
MarenRognaldsen
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Rapport fra Ol-Norden for 2007
EtterGenemlforsamlingen
i Danmarkoktober2005haddeOt-Nordens
styredennc
slyresammensetnl1rg:
Danmarkr
PrebenNielsenog Alex Holm Petersen.
vara:NielsChristi^nNielsen
Finland:Anne-MariaHåstbacka
og JoukoKaranka,henholdsvis
ledcrog økonornisnavarlig
for
perioden2005-2007.
vara;Fritz-OlleSlo1te
NorgeiKathrineKvaløyBemtsenog JorunOlsen,vara:lda Holan
IIor kantilføyesat bådeKvaløyBerntsen
og I'Iolanlrakk segetterkort tid.
j RBU.
Sverige:Noesenerepåårc1koln CarinaSvenheden
l'raOI-grupp€n
Førstostvremøtet
i oeriodenvar 27.-29.aoril
2007Slaqelse.
Danmarkl
Styremøtet
bleavholdti Danmarki forbindelse
medDFOIs25-årsiubileumhvoralle i Ol-Nordens
sq,revar invitert.
SakersoDrble behandlet:
> Vi harfått Sv.kr.35.000,-fraNSH for 200?
> Taptarbeidsinntekt
for tidenledermåta fri i forbindelse
medreisertil styremøter
blir refuDdert,
detteer ogsåtattmedi budsjettoppsett
i søknadtil NSH.
> TidligereharJorunOlsenseDdlsøknadtil StiftelsenSaraLackmanns
Fondon økoDomisk
hielotil
fagsemillaret
somskalavholdesi Befgensept€rrber
2007,
> Deme søknaden
fikk vi negativtsvarpå.
> lnformasjorr
fra de nasjonale
organisasjonene
> Planlegging
av Ceneralfbrsamling
og Fagsemillar
september
2007:
om deltagelse
- ta kontaktmedOl'ungdohmermedspørsrnål
i paneldebatt
på lagseminaret
hvilketernavi vil ha på fagseminaret.
- planlegge
Her følgervi ønskeliste
fra tidligeresemiDar.
(et møte før oq et etter
Andres[,re'nøte20,-23.septenrber
2007i Bergen.Norse:
Ceneralforsamlinqen)
Frasakslisten:
> De finskereprcsentantene
informerteat de ikkestillertil gjenvalgsomleder/økononiansvarlig,
men
ldrtsettersomstyrerepresentanter
hvisdenfinskcforenirlgen
velgerde igjen.
> Infonnasjon
fra d€ nasjonale
foreDi[gene
> Godkjenning
av Ol-Nordensberetning2005- 2007somleggesften på Generalforsanlingen
> Prebcn
Nielsensendersøknadtil Stiftelsen
ClaraLackmanns
Fond
> Forslagtil referenter
og underskrivere
til Generalforsamlingen
> Forslagtil relerenter
påFagseminaret.
Dettebørvæt! en ellerto fra fagpersoneDe
EnerCeneralfor.åm
lingener sryrets
sdmmensetning:
DalrmarktPrebenNielsen/AlexHolm Petersen,
vara:Nicls CbristiaD
Nielsen
Finland:Anne-MariaHåstbacka/Jouko
KarankLvara:Fritz-OlleSlotte
Norge:Kadn Bøe/Jorun
Olsen,vam:GunnØines
Svedge:C?rrina
Svenheden,
RBU
Norgeovertarledelse/økonomiansvar
for L l.2008- 31.12.2009,
JorunOlsen= loderog Karin
Bøe= økonomiansvarlig.
Referatfra Generalforsamling
og Fagseminar
fiDnesi OI-N)'ttnr. 3-2007
Januar2008- JorunOlsen
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Følgende
dokumenter
vil væretilgjengeligepå NFOIsårsmøte:
Forskningsfondet
e
Revisjonsberetning200T
Akcrshus/OsloNFOI
.
Årsrappofi2007
.
Regnskap
2007
.
Revisjonsberetning200T
NFOI.TTøndelag
. Årsrapport2007
. Regnskap
2007
. Revisjonsberetning
2007

Saknr.r3-08 Fastsottelse
ay kontingent
Innstilling:

Styretforeslårå hevemedlemskontingenten
fra kr. 300,-til kr. 330,-for
voksneoverl8 år og fra k. 25,-til kr, 30,-lbr barn.
Styretibreslårvidereå beholdeminimumskontingenten
for
støttemedlemmer
uendrettil kr. 200,-.

Redegiørelse: NFOI fastsatte
dagenskontingenlsatser
førstegangpå årsmøtet
i 2001.Der
generelle
prisnivåetharøkt sidendengang,spesieltmh1holellutgillersom
er denstørsteutgiftsposlelvi har(hotellovernatting
harogsåblitt
momsbelagt).
NFOI benyttersegogsåi størregradav kjøpav tjenester,
slik at detskalbli lettereå påtasegverv i foreningen.
MedlemskontiDgent
og egenandeler
er de enestcinntektskildene
NFOI fritt
kanoverl'øre
fra et regnskapsar
til et annet.
Medlemmene
i NFOI får forholdsvismye igjenfor medlemskontingenten:
. Informasjonvia Ol-nld
. Informasjonvia e-postog internettsider
. Medlemssamlinger
sentraltog lokalt(oile utenegenandel)
. Medlemslbrdel$son hotel]artalerm.v.
I tilleggdriverNFOIi storgradmedaktiviteterog interessepolitikk
som
kommermedlenmeneindirektetil godei lbrm av nyerekunnskapom
diagnosen
og hjelpeordninger.
Dettekanværedeltakelse
i møterpå TRS,
FFO og intemasj
onaleforum.
Styretmenerderforat enmindrejustering
av kontingentkanforsvares.
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Endringenvil ha virkningfia 2009.

Ordskifte:

Det ble diskutertoln ølojng av kontingentenkanhindreenkeltei å bli
medlem.
Noenundretsegpå om ubetaltekontingenter
skyltesat kontingenten
var for
høy.Styretforsiket at ingenble slettetutenå førstha nottalt flere
påminnelser
om betaling,og spørsmål
om de ønskerå meldesegut.
Jevnligøkningvil hindrestoreøkningernårkontingenten
f'ørstendres.
Nytt forslag:KoDtingenten
blir uerdret.

Vcdtak:

Slyrelsforslagom økningav kontingentblevedtattmed42 mot 3 stemmcr

Saknr,:4-08

Forslagtil endringay loycne.
Styrcthar ingenforslagtil endringav lovene.

Saknr.r 5-08

Andre innkomneforslag.
a) Forslagtil arbeidsprogramlbr 2008- 2009
b) Honorar til NFOI's leder
c) Forslagfr& Trond Gården:Ny logofor NFOI

Innstilling:
b)

Styretsforslagvedtas.
Styretsforslagvedtas.
Styretsforslagvedtas.

a)
b)
c)

Sevedleggside35
Sevedleggside36
Sevedleggside37-38

Redegjørelse:

Ordskifte:

Det var litt diskusjonrundtinnholdog prioriteringav pulktenei
Arbeidsprogrammet..
Det var ogsåen liten diskusjonom endringav logoen.

Vedtak:

ble enstemmigvedtatt.
Saka: Styrelsforslagtil arbeidsprogram
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Sal b: Sqretslorslagom honorarble
!edlån.
ensremmig
Sakc: Styretsforslagom å beholdelogoenble vedtattmod38 mot 8
stemmer.

Saka) Forslagtil arbeidsprogram2008-2009
1.NFOIsstyrevil i sarrarbeid
medTRSftllføre forskningsstudien
om OL
2. NFOIsstyreskalarbeidefor å sikreOl-gruppenet bestmulig tilbudpå TRS.
3. NFOISstyrevil utviklenyeinternettsider
og arbeidefor at medlemmene
Iårjevnlig
informasjon
gjennomOI-n)1tog aldre kanaler.
4. NFOISstyrevil leggetil rettefor et bredtspekterav likemannstilbud.
5. NFOIsstyrevil opprettholde
samarbeidet
medFFOog andreinleresseorganisasjoner
i
aktuellesaker.
6. NFOIsstyrevil arbeidefor at foreningen
fremdeles
skaldeltai internasjonalt
samarbeid
fbr
å innhenteog utvekslenyerekunnskapom diagnosen.
7. NFOISstyrevil utviklerulinerog ordningersomg,ørdetlettereå ta på segverv i NFOI,
8. NFOIsstyrevil arbeidefor å sarnleog digitalisere
sentraledokumenter
fra forerlrngens
historie.

Sak b) Honorar til Ntr'OIsleder
Bakgrunn
A værelederi NFOI kanværevanskeligå kombineremedfulljobb, spesieltdersommanha.r
redusert
helsepgaOl i tillegg.Verveti segselver tidkevelde i form av myekveldsarbeid,
og
ma:rgehelgermedlangemøter.NFOISsittendeledcr,menerat belastningcn
vedå ha e1slik1
ledervervi tilleggtil fulljobb, i enkelteperioderhar lbrt til økt sykefravær.
Innføring av honorar til styreledcr
PådcnnebakgrunnlbresloNFOISstyrepå årsmøtet
2006at NFOISlcderskullemottaet arlig
bruttohonorartilsvarende1G(per01.05.07utgjørfolketrygdens
grunnbeløp
k. 66.812).
Honoraret
oppiusteres
fulig når folketrygdeisgrunnbeløp
endresper. 1. mai. Sittendeloderer
av denoppfatdngat mulighetentil å 1åhonorarhar gjortdetenJdere
å kombinerelederverv
medjobb. Hun har selvvalgtå be om,og fitt irlnvilget2 nyeårspermisjoni 20% i sin
jobb, i fonn av fri en dagi uka.l-lonoraret
ordinære
kompenserer
for detmesteav
inntektstapet
i perioden.De øwigestyremedlemmene
medvaramenerogsådetletterderes
arbeidat lederkan kontaklesen fast i uka.
Det blepå årsmøtet
i 2007lagtfram en evaluering
av ordningen,
somårsmøtet
valgteå
videreføre.
Til lrossfor en størreutbetali[genni 2006(4 manedermer),ha-rordningenheller
ikke i 2007førttil økonomiske
problemerfor foreningen,
somogsåfor 2007somkun gårut
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medet mindreuoderskudd
iht budsjett.Medlemsaktiviteten
harværtholdt på et hø}.tnivåog
denallerstørstedelenav NFOISmidlergårtil direktemedlemsaktivitet.
Det er utarbeidet
en egenrutinefor beregning,
utbetalingog innberetning
av honorar.somer
implementefi
i NFOISrutinepem.
NFOIs styre foreslår:
.

NFOISstyreleder
mottarfor 2008et hononr tilsvarendelG. Honoraret
per 01.05.08,
oppjusteres
grunnbeløp
nar folketrygdens
endres.

I tilleggleggesfølgenderutine til grunn:
. NFOI beregDer
og innbetaler
arbeidsgiveravgift
av beløpet.For sone1 (Oslo)
utgiørarbeidsgiveravgiften
p.t. 14,1%
Kasserer
utbetalerhonoraretterskuddsvis
1-2gangeri fuet,avhengigav hva
lederog kasserer
blir enigeom.
Honoraretinnberettcs
via www.altinn.no
underkode 139.
Enhetsregisteret
(Brønnøysund)
og Arbeidstakeffegisteret
gis meldingnårnoen
slutterellerbegynnorellervedny ansvarligpersoni organisasjonen.
Dersomslyrelederi enpedodepå minsten helkalendermåncd
rnåfiatresitt
verv f.ekspå grturnav sykdom,og nestleder
måovertaledersoppgaverfor
denneperioden,tilfallerhonoraret
nestleder
lbr denneperioden
(kalendermaneden).
NFOIsstyregis fullmakttil å endrerutinendersomdetoppstårendringeri
rutinergitt av Skatteetaten
ellerskatteoppkrever,
Sakc) Forslaglia TrondGården:Ny logofor NFOI
Forslagsstillers
redogiørelsei
Dethar gåttmangeår sidensistundedegnede
f(einlnetforslagom at foreningenskulleendrc
logo.Dengangble forslagetnedsteml.Sakentasmeddetteopp på n1-ttmeden tosidig
oegrunnetsel
1) Deneksisterende
logoenhar i sin form og sitt graliskeuttrykkblitt foreldel.
2) Viharlbrendel år sidcnfitt utarbeidet
en logosometterminlbrstånder stilistiskren,
og somkanfungeregodtbådepå webog i doku enter.
Detteer selvsagten sakson mangeharmeningerom; - og deter bra.Denstørstc
motfo.estillingen
liggersannsynligvis
i at var logoha-rfi.rlgtforeniugen
helt side[ stillelsen,
og mangeharet forholdtil den.Detteer naturlig,menjegkanikke seat det i segselvskulle
væreet hinderfor et nltt uttrykk.At vi harhykketulikeeffekter,kopper,pennerog
dokumenter
kanhellerværeavgjørende.
Et skifteav logo gjørbaredissetingenemed
spesielle
og "verdifulle"somen del avNFOI sin historie.
Et skifteav logoer ogsået uttrykkfor evnetil endringog utvikling.Dettebetyrikke at vi ikle
setterprispå detsomandrchar gjorttidligere,menhensynet
til dissepersonene
børikke
hindreossi å tenke .tt.
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I tilleggkommerat detnå er igangsaltet arbeidfor å oppdatere
og modemisere
web-siden
vår.Det er en gyldenanledningtil å gjørenoemeddetgrafiskeuttrykk.
Nedenforfølgereksempcl
på andrenasjonale
foreningers
1ogo.Jegsynesherat vår
eksisterende
logoslitermedstilen:
(Tyskland,Finland,Frankrike,Nederland,Spania,Sveits)
SEPAPIRUTGAVENAV ÅRSMØTEPAPIRINE
Storbritania,
USA og Norgeog lNorge)
SEPAPIRUTGAVENAV ÅRSMØTEPAPIRENE
HilsenTrondGarden
Styrct i NFOI går imot Trond sitt forslagom å itrnføreny logo.
Styr€tsrcdcgiørelse:
NFOIslogoble av TrondGårdenforcslåttendretpå årsmøtet
i 1995.
Forslaget
ble nedstemt
etterlargvarigdebatt.
Opprinncligoffisielllogolbr NFOI ser slik uXl

x
o

-t0litlitilt!il
llr lt[11al t

Dennelogoeuhar blåttsymbolpå hvit bakgrunn,og inneholderhelenavnct
Dåforenineenvå.

Pået ellerannettidspunktbegynlemanimidlefiidå benyttelogoenmedblå
bakgrunn,
og deter dcnnelogoensompregerOl-krusene
og intenettsidenc
våre.Detble ogsåtrykketoppbrevpapirrneddennclogoen,mendisseer nå
makuleftpgautdateflkontoinfbrmasjon.
Det er ikke kjentfor sitterdestyre
hvorformanvalgteå innf'øredennevariantenav logoen.
StyretiNFOI ben),tternå denopprinnclige
logoenmedhvit bakgrunnog blått symbolpå
offisiellebrevog rapporter,davi menerdenneegnersegbest1il olfisielledokumcnter.
Detl
opprinnelige
logoeninneholdernavnetpå foreningenJ
noevi anscrsomviktig.
Samtidiger vi av denoppfatningat detherer snakkonr2 vadanterav sammelogo.mcn at
denenecgnersegbedre1il breva.rk
og offisielledokumenter,
mcn at denmedblå bakgrunnav
estetiske
årsakerkanbrukespå nettsider,
krusog lignendeeffekterom ønskelig.
Styretgår imot Trond Gårdensitt forslagom ny logo.
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Vi menerdetfinnesmangegrunnertil å beholdedengamlelogoen:
- Folk forbinderlogoenmedNFOI,deter tungtå bygge"ny merkevare".
og er dermedselvforklarende,
- Logoener relaterttil knokler/ben
i og medat vi er en
foreningfor diagnosen
benskjørhet
- Logoener bruktpå htemettsider,brosjyrer,krus.cognacglass,
smykkefonner
m.v..
Det vil medførekostnader
å endredisseeffektenesamtmalertil glassog
smykkefonner.
Allemativetvil væreå ha 2 hcltulike logoeri omløp,noevi cnsersom
uheldig.
Vi anserhellerikke detnyefbrslagettil logofor å væregodtnok.Logoeni segselvsierlite
om hvasomer særegent
vedvår diagnose.
I tilleggvil vi bemerkeat dennyelogoenIlaI
skevetnavnelDådiasnosen
feil.

Sak nr.: 6-08 Valg av styremedlemmer
Innstilling:

Valgkomiteensforslagvedtas,

Redegiørelse: Valgkoniteeni NFOI for 2007harbeståttav følgende:
ToveKvaløy
Rebecca
Tvedt
Odd Heggelund

Valgkomitccnsinnstillingl
Leder;
Nestleder:
Kasserer:
Seketær:
Styremedlem:
l varar
2, yara:
3. vara:

Ingunn Westerheim
Marit Heggelund
RandiSynnøve
Ulvestad
Gry Tofte Haugen
AndreasHendetr
lvar Magnusl{yttcr
Maren Rognaldsen
Lena Jensen

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

Valgkomiteen
redegjørfor sin innstiLling
på arsmø1et.
Ordskifte:
Vedtak:

Valgkomitcnenslbrslag godkjcnnesved akllamasjon.
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Sak nr.: 7-08

Andre Yalg

Innstilling:

Styretsforslag1il revisorvedtas.
Valgkomitdforeslåsav Arsmøet
Valgkomiteens
resterende
forslagvedtas

Redegiørelse:
Styretfremleggerfølgendeforslag:
Revisor:
Valgkomitd:

Revisjonsfirmaet
BenteWilhelmsenAS, Oslo.
Foreslås
av Åismøtet

Valgkomiteenfremlcggerfølgendeforslag:
Forskningsfondstyre:Valgkomiteen
redegjørfor sin innstillingpå årsmøtet
Representant
fra NFOI (velgesfor 2 år)
Representant
fra NFOI (ikke påvalg):
Vararepresentant
fra NFOI (velgesfor 2 åt)l
Representant
fra fagmiljø(gjenvelges
for 2 år):
Rcpresenlanl
fra fagmiliølikke pi valg;:
Vararepresentant
fra l'agmiljø(gjenvelges
for 2 år):

Ivar MagnusRytter
HaraldBjarnellellesenjr.
ElsaRath Jensen
OrtopedLars Birger Engesæther
LegeLenaLa.nde-Wekre
OrtopedTerjc Terjesen

Representant
fra NFOIsstyrøhar i tilleggværtutpektfor 1 fu om gangen,og har i 2007vært
MarcnRognaldsen.
Ett medlem(LarsGrue- NOVA), medvararepresentant
(JonEriksenNOVA), oppnevnes
av Arbeids-og inklude ngsdepartonelte1
for 2 år av gangen.Fondsstyret
utpekerselvsin leder,fotrinnsvisblantNFOIsmedlemmer,

OIFE:

Replesentantr Trond Gården(gjenvelges
for 1 år)
Vararu. 1|
AndreasHenden(gjenvelges
for 1 ar)
Varanr. 2r
Marit Hcggelund(gienvelges
for 1 fu)

OI-Norden
Representanter
til Ol-Nordenvelgesjfr. Ol-Nordensvedtekterpkt. 3.8 for 2 ar.
Representantene
fta Norgeble valgti 2007,og er derfbrikkepå valg i ar
Represenlant: JorunOlsen
Representant: KarinBøc
Vara:
Gunn Øines
Ordskifte:

(ikkepå valg)
(ikkepå valg)
(il&e på valg)

ToveKvaløyog Rebecca
TvedtSkarberg
ønskerilike gjenvalgi
valgkomiteen.
ÅrsmøtetforeslarÅse Trapnes,Marit Romundstadog Odd Heggelund
sommedlemmer
til valgkomiteen
og DagMartiniussen
somvaramann.
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Det kom ett innspilltil sb'retom å sike at representanter
til OI Norden
ikJ<e
var på valg samtidig.Styretsjetritervedtektene.
Vedtak:

Revisorvalgtvedaktlamasj
on.
Valgkomiteen
valgtvedakklamasjon.
Valgkomiteens
resterende
lbrslagvalgtvedakklamasjon.
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