
   

 

 
 
 Oslo 12.desember 2014 
 
 

Landsmøtet 2014 
 
7. og 8.november var 89 
lokalforeningsledere og andre tillitsvalgte 
samlet til Landsmøte 2014 på Clarion 
Oslo Airport Hotell. 
 
Lørdag 8.november deltok 81 deltager på 
konferanse om behandling ved MS i 
tillegg til deltagerne på landsmøtet. 
 
Professor Alan Thompson (MSIF) 
informerte om progressiv MS og 
innsamlingsaksjonen til forskning på 
progressiv MS.  
 
Professor Øyvind Torkildsen, Haukeland 
sykehus informerte om tidlig behandling 
med de mest effektive medikamentene 
 
Nevrolog Joachim Burmann fra 
Akademiska Sjukhuset, Eskilstuna 
informerte om autolog 
stamcelletransplantasjon (HSCT) ved 
MS. 
 
MS-prisen 2014 ble på festkvelden tildelt 
John Golding for hans innsats for MS-
saken internasjonalt og nasjonalt. John 
Golding var initiativtaker til samtalene 
som førte til at de to MS-forbundene i 
Norge ble enige om å ha et MS-forbund. 
Han har i 8 år vært visepresident og 
president i det europeiske MS-forbundet. 
 
Trond Sundhaugen fra Kongsberg MS-
forening ble tildelt diplom som 
anerkjennelse fra Evelyn Nicholson 
Award for sin innstas som pårørende for 

sin kone Aud men også for sitt arbeid for 
mange andre med MS som leder og 
nesteleder i foreningen gjennom 20 år. 
 
Takk til alle som deltok på Landsmøtet 
2014. Sammen inspirerte vi hverandre. 
 
I 2015 er det Inspirasjonskonferanse. 
 
Målet er klart – alle lokalforeningene 
deltar på Inspirasjonskonferansen. 
 

 
 
Sett av 31.januar for å delta i 
kurs i Interessepolitikk og 
utforming av søknader til 
Extrastiftelsen. 
 
Høsten 2015 er det kommunevalg 
Kommunevalget er en meget viktig 
mulighet for lokalforeningene til å påvirke 
tilbudet i kommunene. Vi vil gi tips til 
hvordan dere kan arbeide før og under 
kommune- og fylkesvalget. Heidi Norby 
Lunde, stortingsrepresentant for Høyre og 
kjent blogger vil åpne konferansen. 
 
Vi vil på samme kurset også gi tips og råd 
til søknad til ExtraStiftelsen. Lise Johnsen 
vil sammen med Janne og Kari gi tips og 
informasjon til hvordan du kan lage en 
søknad. 
 
Kostnader for kurset er kr. 400. 
Lokalforeningene må dekke 
reisekostnadene. Reisekostnader utover 
kr. 1.500 etter billigste reisemåte vil bli 
refundert av MS-forbundet. 
 
Mer informasjon om kurset kommer. 
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MS-konferansene 2015 – 
Progressiv MS – Fokus på 
mestring 
 
Vi er klar for et nytt år med MS-
konferansene. Konferansene planlegges 
av MS-forbundets fagråd og 
gjennomføres av regionene med hjelp fra 
lokalforeningene. 
 
Regionene har planlagt følgende 
konferanser i 2015: 

 
Fredag 20.mars: Stavanger 
 
Mai: Sarpsborg 
 
Fredag 29. mai:  Ålesund 
 
Tirsdag 9.juni:    Hamar 
 
Fredag 11.sept.: Trondheim 
 
Onsdag 23.sept.: Drammen 
 
Onsdag 14.okt.: Kristiansand 
 
Torsdag 22.okt.:  Tromsø 
 
Onsdag 28.okt.:    Larvik 
 
 

Årshjul 2015 
 
MS-forbundet har utarbeidet et årshjul for 
2015 som følger vedlagt. 
Årshjulet inneholder planlagte 
arrangement for 2015. 
 
Merk dere at MS-forbundet fra 2015 vil 
sende ut et brev til medlemmene hver 
måned. 

 

Kontingent 2015 
 
Hovedforfall for kontingentinnbetaling vil 
være 25.mars 2014. Samme dato som 
tidligere år.  
 
Kontingentfaktura sendes som vanlig ut 
med MS-blad nr. 1 i 2014.Kontingenten 
for enkeltmedlem er kr. 470 og for 
familiemedlemskap kr.600. 
 
Som dere er kjent med arbeider MS-
forbundet meget aktivt for å øke antall 
medlemmer – da særlig med fokus på 
familiemedlemskap.  
Vi har oppfordret eksisterende 
familiemedlemmer om å melde flere fra 
husstanden inn i medlemskapet. I tillegg 
har vi sammen med MS-rapporten sendt 
ut en anmodning til alle enkeltmedlemmer 
om å oppgradere medlemskapet til 
familiemedlemskap.  
 
Dersom dere har spørsmål om dette – 
kontakt Janne på janne@ms.no eller tlf. 
22477997 

 
Momsrefusjon  2013 

 
Momsrefusjon for 2013 vil bli sendt ut til 
alle lokalforeningene før utgangen av 
desember. 
 
 MS-forbundet har søkt momsrefusjon fra 
staten for alle lokalforeningene og 
regionslagene ut fra årsregnskapene for 
2013 som er sendt inn til MS-forbundet. 
 

Lotteri 2014 
 
Lotteriet for 2014 er avsluttet og 
hovedgevinsten er trukket. 

mailto:janne@ms.no
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Det er per oktober solgt lodder for 
kr. 1.324.516. Kostnadene knyttet til 
lotteriet er kr. 505.000. Halvparten av 
overskuddet på kr. 819.516,- blir sendt 
lokalforeningene innen utgangen av 
2014. 
 

Tilskudd til sosiale tiltak endres 
til tilskudd til aktiviteter 
 
Fristen for å søke MS-forbundet om 
økonomisk støtte til sosiale tiltak har vært 
1.mars. Dette var en videreføring av 
tilskuddet som var fra fylkesmennene 
tidligere. 
 
Staten har nå endret sitt tilskudd til 
organisasjonene for funksjonshemmede 
slik at tilskuddets størrelse vil blant annet 
bli beregnet ut fra likemannsaktivitet i 
lokalforeningene. 
 
Som likemannsaktivitet regnes 
likepersonkurs, samtalegrupper, 
aktivitetsgrupper og besøkstjenester. 
 
All aktivitet som skal telles med på 
aktivitetsskjema må ledes av en 
likemann.  
 
Det er organisasjonen selv som definerer 
hvem som har en likemannsrolle i 
organisasjonen.  
 
I MS-forbundet vil vi ut fra det nye 
regelverket ha to typer likemenn: 
samtalelikemenn og aktivitetslikemenn. 
Samtalelikemenn vil være de tradisjonelle 
likemennene som skoleres på samtale 
med personer med MS eller pårørende. 
Aktivitetslikemenn vil være personer som 
har ansvar for aktiviteter i lokalforeningen 
som medlemsmøter, trening, kaffetreff 
med mer. 

 
MS-forbundet vil kontakte alle 
lokalforeningene i løpet av januar / 
februar for å gi ytterligere informasjon om 
utfylling av aktivitetsskjema. 
 
MS-forbundet vil gi et tilskudd til 
lokalforeningene målt ut fra aktivitet i 
hver lokalforening. Det er ikke 
nødvendig å søke på dette tilskuddet. 
 
Aktivitetsskjema skal sendes inn til MS-
forbundet sammen med årsmeldingen og 
regnskapet for 2014. 
 
Dersom du har spørsmål – kontant 
generalsekretær på mona@ms.no eller 
22477992  
 

 
 
Årsmelding og regnskap 2014 
 
Vi ber om at aktivitetsmelding,  
årsmelding og årsregnskap for 2014 med 
revisjonsberetning og referat fra årsmøtet 
2014 sendes inn til  kari@ms.no  raskt 
etter årsmøtet er avholdt. 
 
 Årsmøtet skal avholdes innen 
utgangen av mars 2015. 
 
Som revisor må det benyttes to personer 
som ikke er medlem, varamedlem eller 
familie med noen i lokalforeningens styre. 
Dersom man ønsker kan lokalforeningen 
benytte registrert revisor. 
 
Lokalforeningenes andel av kontingenten 
fra medlemmene overføres 
lokalforeningen når aktivitetsmelding, 
årsregnskap og årsmelding er sendt til 
MS-forbundet. 

 

mailto:mona@ms.no
mailto:kari@ms.no
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MS- prisen 2015 
 
MS-prisen 2015 skal deles ut på MS-
dagen eller ved en annen passende 
anledning høsten 2015. 
 
Styret i MS-forbundet ønsker å engasjere 
lokalforeningenes styrer til å sende inn 
forslag til kandidater til MS-prisen 2015. 
 
Formålet for MS-prisen: 
 Å rette oppmerksomhet mot MS-saken. 
 
Hvem kan tildeles prisen: Prisen tildeles 
personer som har utført handlinger MS-
forbundet ønsker å uttrykke 
takknemlighet for og / eller sette fokus på 
. 
Som dere ser er formålet meget åpent. 
Det betyr at dersom dere har en kandidat 
som har gjort en innsats for MS-saken vil 
vedkommende kvalifisere til å være en 
kandidat. Vi ber om at dere skriver en 
begrunnelse for hvorfor deres kandidat 
bør få MS-prisen 
 
Kandidater som er tidligere foreslått, men 
ikke har nådd opp i nominasjon kan 
fremmes på nytt. 
 
Forslag på kandidat må være sendt 
MS-forbundet innen 1.april 2015. 
 

 
Evelyn Nicholson Award 

 

Det internasjonale MS-forbundet inviterer 
hvert år alle medlemslandene til å 
nominere en kandidat til Evelyn Nicholson 
Award for International Caregiver. 
 
Prisen deles ut til en pårørende til en 
person med MS som har gjort en 
ekstraordinær innsats som pårørende 
eller overfor andre personer med MS. 
 
Informasjon om prisen finnes på følgende 
adresse: http://www.msif.org/about-
us/international-ms-awards/evelyn-
nicholson-award/ 
 
Den som blir nominert I hvert land får 
tildelt et diplom fra det Internasjonale MS-
forbundet. 
 
Har dere en god kandidat i deres 
lokalforening – send inn forslag til MS-
forbundets styre.  
 
Send inn forslag til generalsekretær 
Mona Enstad, mona@ms.no innen 20. 
januar 2015 
 
 

Søknader til Extrastiftelsen 2015 

 
Vi minner om muligheten for å søke 
prosjektmidler fra ExtraStiftelsen Helse 
og Rehabilitering for prosjekter som 
gjennomføres i 2016.  
 
Både lokalforeningene og regionslagene 
kan søke gjennom forbundet sentralt. 
Dere finner mange ideer og tips i 
Prosjektbiblioteket på 
www.extrastiftelsen.no.  
 
Les også om kurs 31.januar på 
Gardermoen hvor det blir gitt ideer til 

http://www.msif.org/about-us/international-ms-awards/evelyn-nicholson-award/
http://www.msif.org/about-us/international-ms-awards/evelyn-nicholson-award/
http://www.msif.org/about-us/international-ms-awards/evelyn-nicholson-award/
mailto:mona@ms.no
http://www.extrastiftelsen.no/
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hvordan dere kan søke prosjektmidler fra 
ExtraStiftelsen. 
 
Søknadsprosessen foregår elektronisk.  
Kari er den som bistår dere med å 
opprette en søknad, kari@ms.no, tlf. 
22477993 
 
Fristen for innsendelse av søknad til oss 
er 15. mai 2015  
 
Har du spørsmål vedrørende utforming av 
prosjektet ta kontakt med Janne, 
janne@ms.no, tlf.22477992 
 

ExtraExpress: 
 
Ny mulighet for å søke prosjektmidler til 
mindre prosjekter.  
 
Søknadsfristene for 2015 er ennå ikke 
kjent.  
 
Følg med på ExtraStiftelsens sider. 
Søknadene sendes direkte til 
ExtraStiftelsen. 
‘ 

Extrastiftelsen 2014 
 
Helse og Rehabilitering har fordelt 232 
millioner. MS-forbundet fikk igjennom syv 
av 22 prosjekter til totalt 3.9 millioner 
kroner. Dette er det største beløpet MS-
forbundet noen gang har fått i gjennom. 
 
Norge på langs 
Prosjektet «M/S Norge» har fått 408.000 
kroner. Steinar Årset skal gå Norge på 
langs til fots og på ski fra april til 
september i 2015. Underveis vil han 
holde foredrag for MS-forbundets 
lokalforeninger. Turen skal filmes og det 
vil bli laget et nettsted som vil bidra i 
markedsføringen og opplysningsarbeidet.  

Aktiv med MS i nord 

Prosjektet «Aktiv med MS i nord» har fått 
538.000. Helgeseminar i Tromsø i 
september 2015 hvor personer med MS 
kan lære mer om det å leve et aktivt liv. 
Prosjektleder: Lise Johnsen, leder i 
Tromsø og omegn MS-forening 

Treningsglede 

Prosjektet «Treningsglede, mot og 
styrke» har fått 500.000 kroner. Det skal 
arrangeres tre helgeseminar rundt om i 
landet i 2015. Prosjektleder: Janne 
Engebretsen, MS-forbundet 

Film om pårørende og pårørendeskole 

Prosjektet «Vi trenger også en bedre 
hverdag» har fått 733.000 (år 2). Film om 
de forskjellige rollene som pårørende til 
personer med MS har. Det skal også 
utarbeides et opplegg for en 
«pårørendeskole».Prosjektleder: Gurli 
Vagner, MS-forbundet 
 
Medvirkning ved valg av behandling 
Prosjektet «Bedre medvirkning ved MS-
behandlingsvalg» har fått 680.000. 
Pasientmedvirkning ved beslutninger om 
behandling er lovfestet, men leger er ikke 
skolert i dette. I dag får pasienter 
mangelfull, skjev eller irrelevant 
informasjon. Ansvarlig: Pål Gulbrandsen, 
professor dr. med. Akershus 
Universitetssykehus 

Funksjon før MS-debut 

Prosjektet «Kognitiv og fysisk funksjon før 
MS-debut» har fått 680.000 (år 1). Det 
skal settes i gang en prospektiv studie 
hvor høyde, vekt, kognitiv og fysisk 
funksjon hos unge menn registrert ved 
sesjon, kobles mot Norsk MS-register. 

mailto:kari@ms.no
mailto:janne@ms.no
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Målet er å få økt kunnskap om 
sykdomsfasen før første symptom. 
Prosjektleder: Marianna Cortese, PhD-
student 
 

Informasjon på nett 

Prosjektet «Nettbasert informasjon i 
Hjernerådet» har fått 345.000. Det skal 
utvikles en hjemmeside og en Facebook-
side med informasjon om 
hjernesykdommer. 
Prosjektleder: Leif Arild Fjellheim 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


