
Nordland MS forening 
 

 

Medlemsinformasjon vår 2019  
 
Hei alle sammen  
 
Det har vært stille fra styret etter årsmøtet. Det skyldes at vi fikk en klage etter årsmøtet på at 
avstemmingen ikke ble utført på riktig måte da det ble brukt akklamasjon. 
Vi har nå undersøkt med forbundet sentralt, gått igjennom trinn for trinn og er enige om at det ikke 
er noen grunn til å ha et nytt årsmøte. Vi anser derfor denne saken som ferdig og kan starte opp året. 
Vi tar med oss at framtidige avstemninger skal foregå skriftlig.  
Dessverre tok den saken mye tid og energi for oss i vår. (Dere som følger med på facebook har 
sikkert sett kommentarer om dette).  
 
Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett ble ikke vedtatt på årsmøtet i mars og vi har laget ny 
handlingsplan og nytt budsjett (følger vedlagt). Vårt forslag til handlingsplan var basert på 
tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen som sa at dere ønsket aktivitet nær der dere bor og slippe 
reise og opphold. Derfor var vår plan var mer lokale møter, men vi ble nedstemt og det blir felles 
møte i høst og i mars.  
Det henger også igjen litt økonomiske utfordringer fra starten på fjoråret, da inntekten ble mindre en 
planlagt. Det har vi måttet ta hensyn til.  
Men, vi skal allikevel se om vi ikke klarer å hjelpe lokale grupper, uten at det vil koste så mye 
(dette er avklart med forbundet sentralt). 
13- 14. mai hadde vi et styremøte der hele styret møttes for å bli kjent og legge planer for 
årsmøteåret og framover. Styret er spredd i hele fylket og det er ikke så enkelt å samle oss. Men vi 
anser at det er nødvendig å møtes etter et årsmøte og heller bruke telefonmøter senere. 
På grunn av klagen og endring av planer ligger vi etter i vårt arbeid. Derfor er medlemsmøtet som 
årsmøtet bestemte skulle være i vår, ikke gjennomført. 
 
På årsmøtet ble det vedtatt å gi støtte på 100 kr 2 ganger i året (pr. person) for at dere kan få sponset 
litt på kafetreff før jul eller førsommertreff f. eks. Eller noe annet dere finner på. Før ble det dekket 
et måltid før jul to, tre steder, men da flere har bedt om det samme har vi har regnet på det, og fordi 
vi er 410 medlemmer, vil det bli for dyrt å skulle dekke et fellesmåltid til mange. Vi får tross alt inn 
kun 40 % av deres kontingent. Derfor ble denne løsningen vedtatt på årsmøtet. En av dere må da ta 
ansvar for et arrangement/treff og kontakte kasserer Inger-Else Moe Sjøvoll for mer informasjon og 
framgangsmåte.  
 
Det skjer store ting på nevrologis poliklinikk med oppfølging av oss som MS pasienter ved at det 
innføres standard journalnotat. Dere skal få mer informasjon senere. 
I forskningsprosjektet om fysioterapi for MS som var flere steder i fylket, har vi planer om å søke 
ekstrastiftelsen om støtte for at lokale fysioterapeuter skal få kurs så flere med ms for nyte godt av 
kunnskapen.   
 
For øvrig har styret jobbet med arbeidsfordeling, vi lager en oversikt over forelesere. Svare på 
høringer fra forbundet om etiske regler og regelverk for sosiale medier bl.a 
Forbundet har også laget et skybasert arkivsystem der vi skal legge inn alle gamle papirer vi har 



 

tilgang på. Dette vil bli krevende arbeid, men bra for historien til foreningen. 
Det følger også med en egen epostadresse som vi har tatt i bruk. 
 
Vi jobber med å hjelpe grupper med å søke midler gjennom ekstrastiftelsen til lokal aktivitet som 
planlegges og gjennomføres av lokale medlemmer. I Mo i Rana har de stiftet en arbeidsgruppe som 
kan søke om midler til en aktivitet, som et eksempel. Det kan gjøres flere steder i fylket der 
medlemmer kan samarbeide om lokal aktivitet. Vær kreativ, slå dere sammen og det kan være en 
mulighet. 
Mange steder er det lokale grupper som møtes på kafé, hva med å diskutere muligheten for en ting 
dere kan gjøre samme? Tur, opplevelse, gjøre noe sammen med barna i en ms gruppe, pårørende 
treff f. eks.?  
Men uansett oppfordrer vi noen utenfor styret til å ta initiativ og dra i gang. 
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe. Søknaden må også gå igjennom oss. Her står det litt om ekstra 
ekspress på forbundets side.  https://www.ms.no/nyheter/har-du-en-god-ide  
Fristen for oss til å sende inn til forbundet er 1/8. Men det er mulighet to ganger i året. 
Som eksempel vet jeg at andre organisasjoner har søkt om ”strikkekafe, grilling og lek for barna, tur 
i nærområdet, rideturer”. Hva er i nærheten av der du bor? Målet og hovedgrunnene til å søke er 
felleskap, kunnskap, likepersonsarbeid og den type. Dette kan vi få ved å være sammen. Vi tror at 
det er mange av dere som er kreative  
 
Vil ellers minne dere om grasrot andelen, som gir oss mer penger til aktivitet. 
Loddene dere får i posten gir også penger tilbake. (PS: Har hørt at folk selger dem via facebook (et 
tips) ). 
 
Følg med på hjemmesiden vår, på forbundets side, på facebook siden til foreningen og til dere som 
har laget lokale sider. 
Vi kommer fra nå også til å legge ut protokoll fra styremøter på hjemmesiden. 
 
Er det noe du lurer på eller vil spørre mer om så ta bare kontakt  
 
 

Ny epostadresse er:   nordland@forening.ms.no 
 
Hjemmside: https://www.ms.no/lokallag/nordland/nordland-ms-forening 
Grasrotandelen 893957022 Nordland MS-forening 
  
 
 
 
Vedlegg: Handlingsplan, budsjett, liste over styre og likepersoner 


