
MS-forbundet 
Tollbugata35,0157 Oslo mSforbundet 

Grunnlagsaret 2019 

A R S M E L D I N G F R A L O K A L F O R E N I N G E N E 

Navn pa lokallaget: Nordland MS forening 

Kommunetilhorighet: Alle kommuner i fylket 

Fylkestilhorighet: Nordland 

Dato for valg av styret i lokallaget som satt den: Styret er valgt for perioden: 
31. desember 2019 16. mars 2019 - 22. mars 2020 

Navn og adresse pa styrets medlemmer pr. 22. mars 2020: 

Leder: 
Mariamie Elvik, Langbakkdalen 49. 8014 Bod0 

Nestleder: 
Stale Normaim, Lauvasveien 44. 8079 Bod0 

Sekret^r: 
Kristin Bergrabb, Beiarveien 14. 8003 Bod0 

Kasserer: 
Inger-Else Moe Sj0voll, Storhaugen 1. 8450 Stokmarknes 

Styremedlem 1: 
Roy Tore Hanssen, Tegeb^rveien 13. 8450 Stokmarknes 

Styremedlem 2: 
Ing-Wenche Andreassen, Legdaveien 36. 8372 Gravdal 

Styremedlem 3: 

Varamedlem 1: 
Annika Helen Aasbakk, Myrveien 1 A. 8206 Fauske 

Varamedlem 2: 
Wanja Kl^bo, Svenskveien 147 A. 8610 Mo i Rana 

Tillitsvalgte oppnevnt av styret: 
Notel. 

Styremater: 
Det ble avholdt 12 styreni0ter (hvorav 8 fysiske, to gruppem0ter og to arbeidsm0ter). 35 saker er 
behandlet. 
Note 2. 

Medlemsmoter: 
16. mars Arsm0te 
11. april Deltakelse pa fatigue foredrag i regi av Nordlandssykehuset (NLSH) 
2. oktober Lokalt medlemsm0te og kafetreff i Bod0, kvalitetsprosjekt ved N L S H 
26. oktober Medlemsm0te med Selvhjelp Norge (Mo i Rana) 
3. desember Deltakelse pa fatigue foredrag i regi av NLSH, Lofoten 
15, januar Lokalt medlemsm0te og kafetreff i Bod0, informasjon fi:a uroterapeut 
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Lokale kafetreff med erfaringsutveksling/likepersonssamtaler: 
Fauske, 9 treff. Bod0 8 treff, Mo i Rana 7 treff, Br0nn0ysund 4 treff, Mosj0en 1 treff. 
I Mosj0en er det ogsa en treningsgruppe som har hatt 36 treff med erfaringsutvekshng etterpa. 

Likepersonssamtaler/en til en treff med medlemmer: 
Likepersoner/lokale kontakter og styremedlemmer har til sammen hatt 9 hjemmebes0k 18 samtaler, 8 
treff/m0ter, 20 telefonsamtaler. 

0vrige aktiviteter/m0ter: 
• Wanja Klaebo hadde m0te med medisinfirma 
• Kjell Slatrem hadde tre m0ter med nevrologisk avdehng Mosj0en 
• Wenche Skaagvold deltok pa nydiagnosekurs, som likeperson 
• Wenche Skaugvold deltok pa likeperson/ms sykepleierm0te pa Gardermoen, prosjekt "bare bok 

gj0r ingenklok" 
• Marianne Elvik og Ase Iversen, holdt to innlegg pa nydiagnosekurs pa NLSH (var og h0st). 
• Marianne Elvik, innlegg pa pasientsikkerhetskonferanse og MS konferansen i Troms0. 
• Stale Normann, undervisning for sykepleierstudenter om hvordan leve med ms. 
• Stale Normann, innlegg pa urosykepleier konferanse. 
• Fire personer deltok pa m0te med Uloba, med informasjon til medlemmer etterpa 
• Marianne Elvik deltok pa fire planlegging/evaluerings m0ter om nydiagnosekurs pa NLSH 
• Marianne Elvik og Tone Elvevold deltok i to m0ter om s0knad til ekstrastiftelsen ifm 

fysioterapiprosj ekt 
• Marianne deltok pa flere m0ter ifm kvalitetsprosjekt pa nevrologisk pohklinikk, NLSH. 
• Marianne Elvik og Siv Anita S Rognsa deltok pa dialogm0te med Bod0 kommune om par0rende 

samarbeid. 
• Ing-Wenche Andreassen deltok i Helsepedagogisk forum. 
• Planlagt, s0kt, laget, invitert og starlet opp tre Yoga kurs st0ttet av ekstrastifelsen Dam. 
• Deltakelse pa to regionlederm0te, region nord (Ruth J Stoum (leder) Stale Normann, Ing-Wenche 

Andreassen og Marianne Elvik) 
• Deltakelse pa MS konferansen (de samme) 
• Marianne Elvik deltok pa mestringskonferanse i regi av NLSH (Laerings og mestringssenteret) 
• Stale Normann, Kristin Bergrab og Marianne Elvik deltok pa markering av MS dag i Bod0. 
• Pratet med politikere pa MS dagen, 
• Wenche SkaugvoU, Inger-Else Moe Sj0voll, Ing-Wenche Andreassen, Marianne Elvik deltok pa 

likepersonsopplaering i regi av forbundet. 
• Roy Tore Hansen og Lill-Mari Pedersen Antonsen deltok pa Kick off for unge. 
• Deltakelse pa inspirasjonskonferanse og likepersonsopplaering i regi av forbundet. Stale Normann, 

som styrerepresentanter. Ruth J Stoum og Ing-Wenche Andreassen via region nord. Inger Else 
Moe Sj0voll, Marianne Elvik, Ase Iversen, Elsa Lillegard fra foreningen. 

• Samlet og startet skanning av gamle dokumenter. 
• .S0kt om a fa bingomidler. 
• Scanning av gamle protokoUer for a legge ut pa forbundets felles lagrigsomucade. 

Annen aktivitet/verv tilknyttet foreningens medlemmer: 
• Stale Normann er styremedlem i sentralstyret (forbundet sentralt) 
• Ruth J Stoum er leder av MS forbundet region nord. Stale Normann og Ing-Wenche Andreassen er 

styremedlemmer. Anniken Larsen er varamedlem 
• Annikken Larsen er brukerrepresentant pa vegne av hele regionen ved MS senteret Hakadal 
• Stale Normann er brukerrepresentant ved Kurbadet i Troms0 
• Wenche SkaugvoU og Anniken H Aasbakk er pasientverter ved NLSH. 
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• Marianne Elvik var brukerrepresentant for kvalitetsprosjekt ved NLSH 
• Tone ElvevoU og Marianne Elvik er brukerrepresentant for fysioterapiprosjekt. 

0konomi: 
Regnskapsaret 01.01.19 - 31.12.19 er avsluttet med arsoverskudd pa kr 12.275,- mot et budsjettert 
underskudd pa kr 26.500,-. 
Nar det gjelder foreningens inntekter sa er dette poster som styret i liten grad kan pavirke. Desto mer 
gledelig er det at man har en 0kning i sum inntekter pa ca kr 11.000,- sanunenholdt mot budsjett. 
Av foreningens kostnader sa er de vesenthge bel0p knyttet til arsm0te, medlemsm0ter, kurs og 
oppdateringer samt styrets reise- og oppholdskostnader. 
Kostnaden for arsm0te og medlemsm0ter m.v. er en vanskehg a budsjettpost da den er knyttet til antall 
deltagere, opphold og reisekostnader samt m0tested og hotellpriser. Det er imidlertid styrets 0nske at flest 
muhg av foreningens medlemmer skal delta pa foreningens m0ter, selv om det vil kunne f0re til 
budsjettoverskridelse. 
Ti l tross for at styret for flere tilfeller har benyttet telefonm0ter for slik begrense pengebruken, sa er 
kostnaden underbudsjettert. Budsjettoverskridelsen kommer bl.a. som f0lge av begrenset koUektivtilbud 
og h0ye reisekostnader innad i fylket - spesielt for de som kommer fra nord-fylket. 
Regnskapet er revidert av registrert revisor Johan Steinvik (ikke medlem), Bod0 og Morten Aalerud 
(medlem), Bod0. 

Inntekter er fra: 
Egenandeler kr 15.400,-
Kontingentandel kr 59.084,-
Tilskudd kr 6.249,-
Tilskudd Nordland Fylkeskommune kr 55.742,-
Grasrotandel kr 51.771,-
Momsrefusjon kr 14.304,-
Loddsalg kr 5.997,-
Lotteri sentralt kr 14.713,-
Gaver kr 900,-

Totalt kr 224.160,-

Dato: Underskrift: 
Marianne Elvik, leder 

Stale Normann, Nestleder Kristin D Bergrabb, Sekretaer 

Inger-Else Moe Sj0voU Ing-Wenche Andreassen Roy Tore Hanssen 
Sign. Sign. Sign. 
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Notel: 

Tillitsvalgte (oppnevnt av styret) 
Likepersoner 
Lill-Mari Pedersen Antonsen Ungkontakt 
Roy Tore Hansen 
Elsa Lillegard 
Ase Iversen 
Ing-Wenche Andreassen 
Kjell Slaatrem 
Wenche J SkaugvoU 
Inger Else Moe Sj0voll 

Ungkontkakt 
Par0rende 
Par0rende 
Bruker 
Bruker 
Bruker 
Bruker 

Lokale kontakter som bistar foreningens ulike aktiviteter (forespurt av styre) 
Br0nn0ysund Juhe Evelyn Johnsen 
Mosj0en Ann Kristin Stormo 
Mo i Rana Vanja Klasbo og Wenche Nodland 
Bod0 Stale Normann 
Fauske Annika Aasbakk 
Lofoten Ing-Wenche Andreassen 

Note2: 

STYRETS ARBEID 
Styrem0ter 
Hovedaktiviteten i styrets arbeid rettet mot aUe medlemmer har vasrt medlemsm0te pa Mo i Rana i 
oktober, med innlegg fra Selvhjelp Norge og medlemsm0tet ifb arsm0te i mars 2020, med tema "Mitt liv 
med MS" og "Helhethg pasientforl0p." 
Det er en stor utfordring a finne forelesere pa helgedager og a finne steder a arrangere m0ter/treff uten at 
prisen blir for h0y. Tilbud innen offentlig transport er ogsa en begrensning i helgene, 

Det har ogsa va&rt gjennomf0rt lokale treff etter lokalt initiativ. For det meste kafetreff med 
likepersonsamtaler. 
I Bod0 har det i tillegg vaert to treff der det ogsa har vaert faglige innslag f0rst og likepersonssamtaler 
etterpa. 
Styret har jobbet en del med s0knader tU stiftelsen Dam og fatt innvUget tre yogakurs for ms (Bod0, 
Rognan og Mo i Rana). V i har startet prosess med a tenke ut nye prosjekterer for a s0ke midler til. 
Svare pa h0ringer, deltakelse pa brukerrepresentasjon, dialogm0ter m.m er blitt en del av oppgavene, 
Videreformidling av informasjon, samarbeid med andre ms foreninger, innspill til forbundet sentralt er 
noe av oppgaven. Vedlikehold og oppf0lging av hjemmeside og facebooksiden jobbes det ogsa med. 
V i har ogsa s0kt om a fa innvilget bingomidler, men fatt avslag. 

Evaluering av aret: 
Stort sett har hele styret deltatt pa styrem0ter. V i har hatt noen m0ter i arbeidsgruppen (leder, nestleder, 
kasserer og sekret^r). De fleste m0ter er pa gratis telefon, og et minimum av fysiske m0ter pga 
kostnader. Telefonm0ter er en effektiv (men shtsom) m0testil og vi f0ler at behovet for fysiske styrem0ter 
er n0dvendig for at styret skal fa gjennomarbeidet og evaluert de tyngste sakene. 
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Pga av en Mage i&n atsm0tet matte vi avklare med forbundet sentralt om det kreydes ekstraordinaert 
arsm-0t(̂ -Eoe som f0rte til at vi ble forsinket med varens arbeid. 

Det er en utfordring a v^re en forening i et geografisk stort fylke. Det er kostbart a samle styret, avholde 
felles medlemsm0ter m.v. og det medf0rer stor sUtasje pa tilUtsvalgte som far mye reising og laiigvarige 
m0ter. 
V i har derfor oppmuntret til lokal aktivitet, der styret 0Esker a va&re behjelpehg med aktivitet, men til na 
er det kun i Bod0 det har v^rt etterspurt. 

V i jobber fortsatt med a na de fleste ay medlemmer via mail. Det gj0r det enfiere fox styret a informere 
medlemmene og det gj0r det ogsa enklere for medlemmene a kontakte styret. 

V i ber ogsa om at dersom man har ting man vil ta opp med styret - enten det er ris eller ros - sa 0nsker vi 
mail direkte til styret (nordland.ms.fdrening@gmail.c'om) og ikke henvendelser via Facebook-sideE. 

V i ble positivt overrasket over a fa innvilget s0knadene om yogakurs, og ikke minst at det var veldig stor 
interesse for a delta. Det inspirer til a s0ke mer. 

StyretIxar jobbet godt sanomen. V i har forskjelUge ^genskaper ogkun^^ 
oppgaver deretter 

Styret takker for tilhteri og 0nsker det kommende styret lykke til 
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