FREDRIKSTAD MS-FORENING - MEDLEMSBREV 2022
Kjære medlemmer!

Det har de siste to årene vært ekstraordinære tider, og det har dessverre vært umulig å
opprettholde de planlagte aktivitetene av smittevernhensyn. Nå ser det ut som om vi
nærmer oss en normalsituasjon igjen, og vi planlegger derfor 2022 med medlemsmøter og
andre aktiviteter som normalt. Nedenfor finner dere aktuell informasjon fra årsmøtet som
ble avholdt 16. mars, og kontaktinformasjon til medlemmene i styret. Videre beskriver vi
kort aktiviteter og turer som er planlagt fram mot sommeren og utover høsten. Vi satser på
at koronaviruset er gått i dvale og at alle holder friske!

TELEFONNUMRE OG E-POSTADRESSER TIL STYRET:
Leder Tom Hansen
Nestleder Elisabeth Golding
Sekretær Nina J. Kristoffersen.
Styremedl/kasserer Rita M.Helvik
Styremedl Maja B. Kristiansen
Styremedl Bjørn Amundsen.
Varamedl Siv Hilde Hansen

tlf 977 79 209 hto1661@online.no
tlf 40 62 20 07 elisabeth@golding.no
tlf 41229262 ninajakri@gmail.com
tlf 905 25 155 ritah@viken.no
tlf 412 96 695 maja.b.k@hotmail.com
tlf 911 76 720 bjorn@vuatek.no
tlf 482 35 347 hto1661@online.no

REFERAT FRA ÅRSMØTET SOM BLE AVHOLDT 16.MARS
Sak 1 Formalia
a: Åpning og godkjenning av møteinnkalling. Godkjent.
b: Godkjenning av saksliste. Godkjent.
c: Valg av møteleder. Valgt: Bjørn Amundsen
d: Valg av referent. Valgt: Elisabeth Golding
e: Valg av to til underskrift av protokoll. Valgt: Marianne Lindgren og Thorbjørn Kopperud.
Sak 2 Årsberetning for 2021/2022: Opplest og godkjent.
Sak 3 Revidert regnskap for 2021/2022: Godkjent
Kasserer Rita Magnussen Helvik redegjorde for regnskapet. Resultatregnskapet viste et
overskudd på kr 143.307. Regnskapet ble godkjent.
Sak 4 Arbeidsprogram for 2022/2023: Gjennomgått og godkjent.
Sak 5 Budsjett for 2022/2023: Kasserer redegjorde for budsjettet som ble godkjent.
Sak 6 Innkomne forslag: Ingen.
Sak 7 Valg ifølge lovene:
Styret:
Leder:
Tom Hansen
valgt for ett år
Nestleder:
Elisabeth Golding
valgt for to år
Sekretær:
Nina Jahren Kristoffersen
ikke på valg
Styremedlem/kasserer: Rita M. Helvik
valgt for to år
Styremedlem: Maja Bolkan Kristiansen
valgt for to år
Styremedlem: Bjørn Amundsen
ikke på valg
Varamedlem: Siv Hilde Hansen
valgt for ett år

Kjøkkenansvarlig: Marianne Lindgren
Anette Torps stiftelse: Leder: Tom Hansen
Styremedlemmer: Rita Magnussen Helvik og Elisabeth Golding, alle valgt for 1 år.
Valgkomite: Maja Bolkan Kristiansen, Anne Holt og Thorbjørn Kopperud, valgt for 1 år.
Tillitspersoner som ikke er valgt på årsmøte: Likepersoner (sertifisert av MS-forbundet ) :
Nina Jahren Kristoffersen og Maja Bolkan Kristiansen (for MS rammede) Bente Omberg (for
pårørende)
Revisor: Pål Henrik Andreassen
Web. ansvarlig: Nina Jahren Kristoffersen/
Tom Hansen
Sak 8 Leder har ordet:
Leder takket for tilliten. Han takket alle medlemmene,
tillitsvalgte og styret for fin innsats.

MEDLEMSMØTER
Medlemsmøtene avholdes i Hanco Café, Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad. Møtene
annonseres på hjemmesiden og i Fredrikstad Blad. Fredrikstad MS-forenings hjemmeside:
finns på MS-forbundets hjemmeside m/link til Fredrikstad MS-forening.
Medlemsmøte 20. april kl. 18.00: Hyggemøte med underholdning av barne- og
ungdomskoret Toneklang, bevertning og loddsalg. Og ikke minst hyggelig prat rundt
bordene.
Medlemsmøte 18. mai kl. 18.00: Nevrolog Barbara Tretel fra Sykehuset Ostfold, Kalnes
informerer om det siste innenfor MS- forskning og behandling.
Møtedatoer i høst og fram til årsmøtet 2023: 21. september, 19. oktober, 16. november,
18. januar og 15. februar. Møteinnhold annonseres nærmere.
MS-dagen 27. august markeres på stand med gule roser og informasjon i Torvbyen og i
gågata.
Julebord 3. desember. Foreningens julebord planlegges også i år avholdt i Fredrikstad
Fotballklubbs lokaler på Stadion, 3. desember kl. 17.00. Her er det god plass og god natt.
Påmelding innen 20. november til Maja Bolkan Kristiansen på tlf. 41296695. Egenandel kr.
250.- innbetales til kontonr. 1000.08.78516.

TURER OG ARRANGEMENTER
Sommeravslutning 4. juni på Støtvig Hotell, Larkollen
Sommeravslutningen for medlemmene avholdes i år på Støtvik hotell, lørdag 4. juni med
bordsetting kl. 14.30. Påmelding til Maja på tlf. 41296695. Egenandelen er kr. 200.- og
påmeldingsfrist er 20. mai. Innbetaling til kontonr. 1000.08.78516.
Deltakerne på sommeravslutningen må selv komme seg til Larkollen ved å kjøre selv eller
avtale med hverandre, det er ingen felles transport. Vi kan glede oss til en herlig buffe i
sommerlige omgivelser ved sjøen.

Medlemstur med overnatting til Oslo fra 2.-3. september
Todagerstur til Oslo fra fredag til lørdag, med overnatting på «The Hub», Petter Stordalens
nyeste og største hotell i Oslo. Vi planlegger der besøk på Munch med omvisning og lunch,
Wallmans Salonger kl. 19.00 med middag og underholdning på fredag kveld. På lørdag
planlegges besøk på Rådhuset og lunsj på vei hjem. Egenandel blir kr 800.- pr person, samt
enkeltromstillegg for par som ønsker enkeltrom. Påmelding senest 29.juli til Maja på tlf.
41296695.Innbetaling til kontonr. 1000.08.78516.
Dagstur: 29. oktober
Det planlegges dagstur 29. oktober til Hadeland Glassverk mm. Her skulle det være god
anledning både til å oppleve natur og kultur og til f.eks. å handle julegaver. Egenandel kr
400.- som inkluderer middag og buss. Påmelding senest 1. oktober til Maja på tlf 41296695.
Innbetaling til kontonr. 1000.08.78516.

GENERELL INFORMASJON
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 likepersoner som selv har MS. Alle likepersoner har taushetsplikt.
Ring MS-telefonen: 22 42 45 45. Telefontjenesten er gratis.
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 likepersoner:
Likepersoner med MS:
Nina Jahren Kristoffersen mobil. 412 29 262 ninajakri@gmail.com
Maja Bolkan Kristiansen mobil. 412 96 695 maja.b.k@hotmail.com
Likeperson for pårørende:
Bente Helene Omberg Tlf 402 09 151 benteom@live.no

Likepersongrupper
Fredrikstad MS-forening arrangerer også samtalegrupper 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 informasjon om grupper for personer med MS, og med Bente for grupper
for pårørende. Foreningen har en åpen og en lukket Facebookgruppe.

Vennlig hilsen styret i Fredrikstad MS- forening:

Tom, Rita, Elisabeth, Maja, Bjørn , Siv og Nina

