
               

       

GENERELL INFORMASJON
Referat fra årsmøte i Fredrikstad MS-forening
18. mars 2016

Sak 1    
a: Åpning og godkjenning av 

møteinnkalling. Godkjent
b: Godkjenning av saksliste

Godkjent
c: Valg av møteleder

Tom Hansen
d:  Valg av referent

Grethe Kopperud
e:  Valg av to til underskrift av protokoll  

Elisabeth Golding og Haldis Jacobsen
f:   Tellekorps: Anne Lise Pettersen og Bjørg Julsen

Sak 2 Årsberetning for 2015/2016
Opplest og godkjent.

Sak 3 Revidert regnskap for 2014/2015
Rita Magnussen Helvik redegjorde for 
regnskapet. Et regnskap som viste et 
underskudd på kr 39 514,- 
Regnskapet ble godkjent.

Sak 4 Arbeidsprogram for 2016
Gjennomgått og godkjent.

Sak 5 Budsjett for 2016
Kasserer Tom Hansen redegjorde 
for budsjettet som ble godkjent.

Sak 6 Innkomne forslag,  
Valgkomiteen i tillegg til styret kommet med
følgende forslag: Arrangements komiteen av-
vikles, pga vanskelig rekruttering. Styret overtar
komiteens oppgaver og fordeler arbeidet 
imellom seg. Medlemmene vil få forespørsler om
å delta i dugnadsarbeid og praktisk gjennom-
føring fortløpende, ved de ulike arangementene. 
Dette blir sett på som en prøveordning.

Sak 7 Valg ifølge lovene
Styret.
Leder Kjell Karlsen, valgt for 2 år.                                   
Nestleder Torhild Ekmann, valgt for 1 år.

Kasserer Tom Hansen, ikke på valg.
Sekretær Grethe Marita Kopperud, ikke på valg.
Styremedlem Rita Magnussen Helvik, ikke på valg.
Styremedlem Maja B. Kristiansen, valgt for 2 år.                        
Varamedlem Ragnar Gjølberg, valgt for 1 år.

Kjøkkenkomite:
Gruppe 1
Anne Holt, Haldis Jacobsen og Wenche Larsen.

Gruppe 2
Marianne Lindgren, Arnhild B. Andresen og Maja
B. Kristiansen.                                     

Valgkomite
Hans Omberg                                
Maja B. Kristiansen 
Kjell Karlsen. Alle valgt for 1 år

Anette Torps stiftelse: Kjell Karlsen, Rita
Magnussen Helvik og Sidsel Holm Ingebrigtsen.

Tillitsmenn som ikke er valgt på årsmøte:
Likepersoner (sertifisert av MS-forbundet.) 
Nina J Kristoffersen og Maja B Kristiansen. (For
MS rammede) Bente Omberg for pårørende.  

Revisor: Pål Henrik Andreassen  -
Kråkerøy revisjon.

Juridisk rådgiver: Tore Marthinsen

Web-ansvarlig: Per E. Gjølberg, valgt for et år

Sak 8 – Leder har ordet
Leder Kjell Karlsen takker for fornyet tillit. Han
takket alle medlemmene og styret for fin innsats
gjennom hele året.
Deretter ønsket han å takke de som gikk ut av
styret og ut av de ulike komiteene:
Bente Omberg, valgkomiteen.
Lindis Karlsen, kjøkkenkomiteen.
Sidsel Jensen, kjøkkenkomiteen.
Sally Hansen, arrangementskomiteen.
Freddy Julsen, arrangementskomiteen.
Sidsel H. Ingebrigtsen, nestelder.
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Disse ble takket med gavekort og en solid 
applaus for sin innsats. 
Til sist ble det overrakt blomster og en ekstra
gave til Sidsel H. Ingebrigtsen. Hun har hatt
flere styreverv i foreningen gjennom mange år,
og hun har gjort en solid innsats for foreningen. 

GRASROTANDELEN
Alle medlemmer som tipper eller spiller lotto opp-
fordres til å registrere at grasrotandelen skal gå
til Fredrikstad MS-forening. Dette vil gi oss et
verdifullt tilskudd til foreningens økonomi. Det blir
sendt kort.

MS-TELEFONEN
MS-forbundet har en egen landsdekkende 
MS-telefon. Mange spørsmål dukker opp når 
man har MS tett innpå livet. 

Kontakt MS-telefonen for å få noen å prate med.
Her finner du erfarne likemenn som selv har MS.
Alle likemenn har taushetsplikt. 
Ring MS-telefonen: 22 42 45 45. 
Telefontjenesten er gratis 

MS-telefonen er betjent:
Mandag kl.11.00-15.00
Onsdag kl.17.00-21.00
Besøk gjerne foreningens hjemmeside:
http://www.ms.no/lokallag/oestfold/
fredrikstad-ms-forening

FORENINGENS LIKEPERSONER
Kanskje du er ny med MS-diagnosen, eller du har
hatt diagnosen en stund og føler det er mange
spørsmål som andre ikke kan hjelpe deg med? 
I så fall kan du ta kontakt med foreningens
likemenn:

Likepersoner med MS
Nina Jahren Kristoffersen 
Tlf. 69 39 11 61 Mob. 41 22 92 62
nina.j.kristoffersen@hiof.no

Maja Bolkan Kristiansen 
Mob. 41 29 66 95
maja.b.k@hotmail.com

Likeperson for pårørende
Bente Omberg 
Tlf 40209151
benteom@live.no

LIKEPERSONGRUPPER
Fredrikstad MS-forening arrangerer også samtale-
grupper for personer med MS og for pårørende.
Dersom du er interessert i å delta i en gruppe, tar
du kontakt med Maja eller Nina for å få mer infor-
masjon om grupper for personer med MS, og med
Bente for å få informasjon om grupper for på-
rørende.  

Nedenfor finner du informasjon om 
Fredrikstad MS-forenings aktiviteter dette året.

APRIL
Medlemsmøte den 20. april.
Demonstrasjon fra sykepleieservice, samt
nyheter på markedet. 

MAI
MEDLEMSMØTE den 25. mai
OBS! Møtedatoen er flyttet en uke frem på
grunn av Pinse og 17. mai. Det legges opp til
underholdning og sang denne møtedagen.

JUNI
SOMMERAVSLUTNING 4. JUNI
Avslutningen blir hos Lise og Gunnar Åmli 
på Hvaler. Vi starter kl. 14.00
Det blir servert grillmat, mineralvann, kaffe og
kaker. Vi er takknemlig hvis det blir tatt med
gevinster til utlodning. Egenandel kr 100,-
betales ved inngangen. Bindende påmelding, 
senest innen 25. mai til Maja B Kristiansen,
tlf. 41 29 66 95.

MS-FORBUNDETS MEDLEMSLOTTERI
Salget av MS-forbundets skrapelodd ga i fjoråret
Fredrikstad MS-forening en god ekstrainntekt.
Inntektene av salget fordeles med 50% til MS-for-
bundet sentralt og 50% til den lokale MS-for-
eningen. Vi ber våre medlemmer om å stille opp
og selge skrapelodd også i år. 
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AUGUST

18. – 21. august går turen til Kristiansand Bli
med til Sørlandets hovedstad som skryter av å
ha Norges behageligste klima! Byen ble grunn-
lagt av kong Christian IV i 1641, og ble anlagt i
renessansestil med regelmessig byplan. Denne
delen kalles i dag Kvadraturen, og er sentrum
av Kristiansand.
Kristiansand er en herlig by som hevder å ha
landets beste klima og byr på gode opplevelser
året rundt. Med sine ca 85.000 innbyggere 
plasserer Kristiansand seg som den 5. største
byen i Norge. Med det følger alt du trenger av
butikker og shopping, restauranter og uteliv
samt ulike kulturelle attraksjoner. Kristiansand
byr på gode opplevelser året rundt. Den nyeste
attraksjonen er praktbygget Aquarama som sies
å være Norges fineste badeanlegg med eget
spa-anlegg og bademuligheter ute og inne.

Dag 1. Strømstad, Sandefjord, Kristiansand: 
Avreise fra Fredrikstad 
kl. 12.00. Ferden går til Strømstad hvor vi går
om bord i Color Line ferge som seiler til Sande-
fjord med ankomst kl. 16.10. Buffetlunsj om
bord. På gode veier går turen til Kristiansand.
Her skal vi bo tre netter på Radisson Blu
Caledonien. Hotellet ligger midt i sentrum og har
205 rom og suiter, hvor de fleste har nydelig 
utsikt mot enten byen eller skjærgården. På
fremsiden av hotellet finner du fiskebrygga. 
Den har med sine restauranter blitt en møte-
plass for å nyte god mat og drikke. Felles 3-
retters middag i hotellets restaurant om kvelden.

Dag 2. Kristiansand og Dyreparken:
Etter frokost blir det tilbudt tur til Kristiansand
Dyrepark for de som ønsker det. Inngangs-
billetter og guidet omvisning er inkludert. Lunsj
må man ordne selv denne dagen.
I dyreparken er det mulighet for å spasere på
godt tilrettelagte veier og lære om de mer enn
140 ulike dyreartene som finnes der.
Om kvelden møtes vi til 3-retters middag i
hyggelig lag på hotellet.

Dag 3. Kristiansand:
Frokost på hotellet. Dagen til fri disposisjon.
Lunsj ikke inkludert.
Om kvelden blir det 3-retters middag på hotellet.

Dag 4. Kristiansand, Horten, Fredrikstad:
Avslappende frokost på hotellet før avreise fra
Kristiansand. I Sandefjord får vi servert en vel-
smakende lunsj i Anders Jahres hjem, Midtåsen.
Da skipsrederen skulle bygge sitt herskapshus i
Sandefjord i 1033, gikk han til en av landets
mest betydningsfulle arkitekter. Arnstein Arne-
berg har tegnet det 1200 kvadratmeter store
bygget. Anders Jahre nøt nærmest kongelig
status langt utenfor Norges grenser, Aristoteles
Onassis, Sjahen av Persia, Jussi Björling, dron-
ninger og prinsesser fra Europas kongehus er
bare noen av de prominente gjestene som har
besøkt huset. Etter dette spennende oppholdet
fortsetter vi til Horten hvor vi skal ferge over Os-
lofjorden til Moss før ferden går til Fredrikstad.
Egenandelen kr 1500,- pr. pers. som betales til
konto nr. 1000 08 78516. Det vil bli enkeltroms
tillegg på kr 850,- Påmeldingsfrist den 4. juni til
Maja B. Kristiansen tlf. 412 96 695 eller 
Kjell Karlsen, tlf. 946 46 610. 
Betalingsfrist er 20. juni.

AUGUST
SALG AV GULE ROSER
Som vanlig markerer Fredrikstad MS-forening
MS-dagen med informasjon om MS og salg av
gule roser, lørdag 27.august. Vi ber om at de
som kan tenke seg å stille opp på vakter melder
seg til Kjell Karlsen eller Maja B. Kristiansen 
(jf. telefonnummer over)
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SEPTEMBER
MEDLEMSMØTE
Onsdag 21. september
Temamøte

OKTOBER 
MEDLEMSMØTE
Onsdag 19. oktober
Hyggemøte med utdeling av julekalendere.

NOVEMBER 
MEDLEMSMØTE  
Onsdag 16. november
Temamøte

DESEMBER
FREDRIKSTAD MS-FORENINGS
JULEBORD
I år legges det opp til julelunsj den 
3. desember på Hotel City i Fredrikstad kl. 14.00.
Påmelding innen 10. november til 
Kjell Karlsen eller Maja B. Kristiansen.
Egenandel kr 250,-, innbetales til 
konto nr. 1000 08 78516.   

JANUAR 2017 
FREDRIKSTAD MS-FORENING  
MEDLEMSMØTE  
Onsdag 18. januar
Temamøte

FEBRUAR 2017
FREDRIKSTAD MS-FORENING  
MEDLEMSMØTE 
Onsdag 15. februar 
Hyggemøte

MARS 2017
FREDRIKSTAD MS-FORENING  
ÅRSMØTE 
Onsdag 15. mars kl.18.00.

Styret

Vi er stolte av å ha dere som medlemmer, 
og at vi alle jobber for foreningens beste.
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