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Innkalling til årsmøte 2017 
 
Ordinært årsmøte i CP-foreningen Trøndelag avholdes ved Trondsletten habiliteringssenter 
(kursrommet) den 27. mars 2017 kl. 19.00.  
 
Dagsorden: 
 
1. Konstituering 
 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
3. Valg av møteleder(e) 
 
4. Valg av sekretær 
 
5. Valg av protokollunderskrivere 
 
6. Valg av andre møtefunksjonærer 
 
7.  Godkjenne årsberetning og revidert regnskap 
 
8. Arbeidsprogram for kommende periode 
 
9. Saker fra styret og medlemmer 
 
10. Valg av fylkesstyre: 
 

a) Leder på valg 
b) Valg av styremedlemmer 
c) Valg av to varamedlemmer 

 
11. Valg av hyttekomite, Golia 
  
12. Valg av valgkomite:  
 

a) Leder 
b) Medlem(er) 

 
13.  Valg av revisor 
14.  Valg av styre, Stiftelsen Trondsletten 
 
 
Medlemmer som ønsker saker behandlet på årsmøtet må oversende forslag til styret innen 
20. mars 2017.  
 
 
Enkel servering. Vi regner med å avslutte møtet kl.20.30   
 
Velkommen! 

 
Hilsen Styret for CP-foreningen Trøndelag 
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Årsberetning 2016 CP-foreningen Trøndelag 
 
Styrerepresentanter 
 
Etter valg i ordinært årsmøte 16.mars 2016, er dette CP-foreningen Trøndelags styre: 
 
 STYRET 
 

Leder:   Lise Løkkeberg             Valgt for perioden       2016 - 2017 
Kasserer:  Hege Spjøtvold             Valgt for perioden 2015 - 2017      
Nestleder/sekretær: Marthe Risan                Valgt for perioden  2015 - 2017 
Styremedlem:  Viktor Borge               Valgt for perioden    2016 - 2018      
Styremedlem:  Mari Mosand                         Valgt for perioden 2015 - 2017 

      Styremedlem:  May Camilla Eidem      Valgt for perioden 2016 - 2018 
Styremedlem:  Marit Meland              Valgt for perioden 2016 - 2018 
  

 1. vara m/møteplikt:  Thomas Lysø   Valgt for 1 år  2016 - 2017 
 2. vara:                        Martine Eliassen  Valgt for 1 år  2016 - 2017 

     
Styret har hatt to styremøter og et styreseminar i 2016. 
 
Landsmøtet 
Det ble avholdt Landsmøte 11. og 12. juni 2016, på Sundvollen hotell i Buskerud. 
Mari Mosand, Viktor Borge, Thomas Lysø, Martine Eliassen og Marthe Risan deltok. 
 
Fylkesledersamling 2016 
Det ble avholdt fylkesledersamling 05 og 06.november 2016. Lise Løkkeberg deltok. 
 
CP-skolen 
Likemannskurs, opplæringssamling for telefonkontakter, 12-13. mars 2016, Thon Hotell 
Arena på Lillestrøm. Lise Løkkeberg, Hege Spjøtvold og Maiken Kvåle deltok. 
 
Valgkomitéen 
Christian Piene, (leder), valgt for perioden 2016 - 2017 
Berit Tokle, valgt for perioden           2016 - 2017  
         
Hyttekomiteen 
Roar Spjøtvold (leder) , valgt for perioden 2015 - 2017   
Bjørn Viggo Akselsen, valgt for perioden  2016 - 2018  
 

Medlemstall 
 
Pr. 31.12. 2016 hadde CP-foreningen Trøndelag 579 medlemmer. Av disse bor 476 i Sør-
Trøndelag og 103 i Nord-Trøndelag. 
  
Medlemskapene fordelte seg slik: 

 
- 143 enkeltmedlemskap 
- 141 familiemedlemskap 
- 12 institusjonsmedlemskap 
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Medlemskap 
 
Medlemmer av CP-foreningen nasjonalt er også medlemmer av den lokale foreningen. 
 
Som medlem får du tilbud om  

 4 utgivelser av CP-bladet årlig. Bladet inneholder fag- og temaartikler, stoff om 
foreningens virksomhet m.m. 

 å delta i CP-foreningens aktiviteter, både faglige og sosiale (se eget punkt) 
 å bruke bassenget ved Trondsletten habiliteringssenter (se eget punkt) 
 å låne Trondsletten til møter og treff for undergrupper (CP-foreningen eier 

Trondsletten - St. Olavs Hospital har leieavtale) 
 å leie hytta vår på Oppdal (se eget punkt) 
 gratis veiledning og hjelp ved å ringe CP-foreningens rådgivningstelefon, tlf. 22 59 99 

00, eller 979 94 653. 
 samtale med andre i samme situasjon ved å ta kontakt med våre likemenn. 
 fellesskap med andre som har CP og deres familier. 

 
Foreningen åpner for medlemmer som ikke har diagnosen Cerebral Parese, men lignende 
funksjonshemminger. Også personer fra diagnosegrupper som mangler lokale foreninger 
kan være medlem. 
 

Årskontingenter 2016 

 

Enkeltmedlemskap  kr. 300,- 

Familiemedlemskap  kr. 350,- 

Institusjonsmedlemskap kr. 400,- 
 
Innmelding gjøres enklest på www.cp.no eller ved å kontakte CP-foreningen sentralt,  
tlf. 22 59 99 00 eller e-post: post@cp.no

http://www.cp.no/
mailto:post@cp.no
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Styreleders hilsen  
 
Hei!  
 
Jeg har nå vært leder i CP-foreningen Trøndelag i ni år, og det har gått hele 11 år siden jeg 
kom inn i styret i foreningen. Jeg er mor til to tvilling-gutter som nå er 15 år. Begge har CP, 
men i svært ulik grad.  
 
Nylig leste jeg i "Årbok for Strinda historielag 2016" hvor "Fortellingen om Trondsletten" er 
kommet på trykk. Der kunne jeg lese at det på 1940-tallet ble startet en forening med navn 
"Landsforeningen til bekjempelse av Cerebral Barneparese". Dette representerer starten på 
CP-foreningens arbeid, og senere ble da også navnet på organisasjonen endret til Cerebral 
Parase Foreningen. Initiativtakerne hadde store ambisjoner om å bedre hverdagen for 
mennesker med CP, og de la grunnlaget for den utviklingen som har skjedd fram til i dag. I 
1957 resulterte innsatsen deres i etableringen av "Trondsletten Cerebral Parese-institutt". 60 
år senere eksisterer Trondsletten fortsatt, men i et annet format og gjør en forskjell i livet til 
mange mennesker.  
 
Tilbake til våre dager: 
 
2016 ble nok ett år med mye innhold i CP-foreningen Trøndelag. Styret startet året med et 
årlig styreseminar i Stjørdal. Her ble året planlagt, og grunnlaget for alle aktiviteter i 
foreningen lagt. I årsberetningen du nå leser finner du informasjon om aktivitetene som ble 
gjennomført i løpet av året. 
 
I foreningen prøver vi å ha aktiviteter for alle, og for alle aldersgrupper. Vi har fortsatt noe å 
gå på før vi kan si at vi når alle medlemmer godt nok. Derfor trenger vi tilbakemeldinger fra 
deg om hvilke tilbud du ønsker deg.  
 
For meg ble høydepunktet i 2016 voksenweekend på Hell i september. Det var en 
kjempekoselig helg. Jeg vil også trekke fram ungdomstreffet i Åre som svært positivt. Og 
grillfesten for alle medlemmer i august er bestandig koselig, og i år var vi til og med heldige 
med været! 
 
Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å delta på aktivitetene som CP-foreningen Trøndelag 
tilbyr. For noen er flere ting aktuelle i løpet av året, mens det for andre kanskje bare finnes 
ett høydepunkt som frister til deltakelse. Men bruk tilbudene. Det kan gi deg mye. For min 
egen del har foreningen gitt både trøst, råd, pågangsmot, veiledning, nye venner, tilhørighet, 
glede og ikke minst lysten til å delta aktivt!  
 
Som medlemmer, enten vi har CP selv eller er pårørende, sitter vi med mye erfaring som kan 
deles. Vi sitter med så mange gode historier og gledesøyeblikk som kanskje bare vi forstår. 
Og ved å dele erfaringer, sorger og gleder gjør vi hverandre sterkere.  
 
Vi er alle i den samme familien, nemlig CP-familien. Og som du vet; CP er forkortelsen for 
COOL PEOPLE!  
 
Jeg håper vi i 2017 får se mange nye medlemmer på arrangementene og aktivitetene våre, 
og at gamle medlemmer vi har savnet vender tilbake. Alle er hjertelig velkommen!  
 
Styret vil gjerne ha tilbakemeldinger om aktiviteter, temamøter eller treff dere ønsker dere. 
Ta kontakt!  
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Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle i styret, og alle andre som har bidratt til at også 2016 
ble et opplevelsesrikt og minnerikt år for CP-foreningen Trøndelag. Jeg håper vi får ett like 
flott år i foreningen i 2017.  
 
Vi er godt i gang med planleggingen av aktivitetene gjennom året, så følg med på nettsiden 
og facebook-siden vår. Det er bare å ta kontakt hvis du har lyst til å bidra med noe.  

 
 
Med hilsen  

Lise Løkkeberg 
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Aktiviteter og tilbud i CP-foreningen Trøndelag 
 
CP-foreningen Trøndelag ønsker å ha aktiviteter og tilbud som er tilpasset alle medlemmene 
våre. Vi har valgt å dele inn mange aktiviteter etter alder, fordi ulike aldersgrupper har 
forskjellige interesser og utfordringer. 
 
Aldersgrensene er flytende og vi har valgt å la den enkelte bestemme selv når de vil forlate 
én gruppe til fordel for en annen. Vi er avhengige av informasjon fra den enkelte om hvilke 
grupper dere ønsker å tilhøre. 
 
I denne årsberetningen finner du informasjon om hva vi driver med og hvilke aktiviteter og 
tilbud vi har. I tillegg finner du informasjon på nettsidene våre: www.cp.no. Følg menyene for 
å komme til fylkessidene for Trøndelag. 
   
Noen arrangementer, som temamøter, arrangeres på tvers av aldersgrupper. 
 
 
Barnegruppa 
 
Barnetreff 
 
Det har vært et barnetreff i 2016. Vi ønsker oss mer deltagelse og aktivitet for denne gruppa i 
2017. 
 
Barnetreff skal være et tilbud til familier med barn med CP i alderen 0 –12 år. Sosialt 
samvær, erfaringsutveksling og lek og moro skal stå i fokus. 
 
Nye medlemmer med små barn oppfordres til å ta kontakt med oss og bli med på barnetreff. 
Det er et fint sted å bli kjent med CP-foreningen Trøndelag. 
 
Ta kontakt med Marthe Risan, marthe.risan@gmail.com, tlf. 480 55 981, om barnetreff er 
noe for deg.  
 
Sabeltanngym og CP-supergym 
 
Sabeltanngym og CP-supergym er en aktivitet for barn i alderen 3 - 14 år +. Her er det lek og 
aktivitet til musikk som gjelder. Barna får utfolde seg på sitt eget nivå i en gymsal.  
 
Sabeltanngym ble startet våren 2009. Dette er et samarbeid mellom fysioterapiutdanningen 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, fysioterapitjenesten i Trondheim kommune og CP-
foreningen Trøndelag. Aktivitetene ledes av fysioterapistudenter. Det er flere studenter til 
stede hver gang, slik at aktivitetene kan tilrettelegges individuelt. 
 
Studentene har nå dette som en del av pensum i utdanningen sin, og får gjennom 
Sabeltanngym og CP-supergym kjennskap til barn med CP på ulike nivåer. Vi vil takke alle 
studentene fra Høgskolen i Sør-Trøndelag for flott gjennomføring i 2016. 
 
Sabeltanngym er delt inn i to grupper: 

 Gruppe 1 - for barn i alderen 3-8 år  (Sabeltanngym) 

 Gruppe 2 - for barn i alderen 8-14 år + (CP-supergym) 
 
Aktivitetene foregår på Nardo skole, tirsdager fra kl. 17.30-18.30 for gruppe 1,  

http://www.cp-foreningen.no/
mailto:marthe.risan@gmail.com
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og fra kl. 18.30-19.30 for gruppe 2. 
 
Har du lyst til å være med?  
Ta kontakt med Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com, tlf. 901 47 929. 
 
 
Førjulsfest  
 
Julenissen kom til CP-foreningen Trøndelags førjulsfest 
søndag 04. desember. 
Arrangementet var for medlemmer fra 0 - 18 år og deres 
familier. Festen var på Nardo skole, og ca. 80 små og store 
deltok.  
 
Det ble konsert med trubadur Jens Petter 
Grønnesby og medlem Lasse Johansen. Også 
andre bidro med flotte musikalske innslag.  
 
På programmet sto også bingo, loddsalg og 
kjempestort kakebord. 
 
  
Ungdomsgruppa 

 
Ungdomsgruppa har hatt fem treff i 2016. På Bowling 1 og gokart på Heggstadmyra ved 
Trondheim i og på Trondheim Bilbanesenter. Her har ungdommene spilt bowling, kjørt 
bilbanerace, delt erfaringer og kost seg med 
felles måltid. 
 
For tredje gang arrangerte CP-foreningen 
Trøndelag ungdomstreff for medlemmer 
mellom 13 og 18 år. 12 ungdommer med 
ledsagere reiste til Åre i Sverige, helga 28 - 
30.oktober.  
 
Ungdommene møttes til felles middag fredag 
kveld med sosialt samvær og minigolf 
etterpå. Lørdag morgen møtte de CP-bladets 
redaktør Silje Herbro Landsverk for å lære å 
lage et intervju, og å gjennomføre det, for å 
skrive en artikkel som kunne publiseres i CP-
bladet. Ungdommene lagde spørsmål som 
handlet om livet med CP, og noen av dem 
skrev artikler om samme tema. På denne 
måten fikk de også delt erfaringer, og ble 
godt kjent med hverandre.  
 
Etterpå ble det felles lunsj og fritid. De fleste tok turen innom hotellets basseng, mens noen 
dro på shopping. Kvelden ble avsluttet med bowling før felles middag og sosialt samvær. 
 
Søndag formiddag møttes igjen ungdommene sammen med Silje. De intervjuet 
hverandre og fullførte artiklene som skulle skrives. Oppholdet ble avsluttet med en 

mailto:liseloekkeberg@hotmail.com


  
 

10 

 

bowlingrunde og felles lunsj. 
  
 
 

Ung / voksengruppa 

 

Denne gruppa er et møtested for medlemmer mellom 18 – ca. 30 år som møtes for sosiale 
aktiviteter med erfaringsutveksling. 
 
I 2016 har det vært invitert til fem treff, og møtene er alltid klokken 18 på en tirsdag eller 
torsdag. 
 
Det har deltatt ca. 13 medlemmer med assistenter på hvert treff. 
 
På tre av treffene har man møttes på Bowling 1 og Gokart på Heggstadmoen utenfor 
Trondheim, hvor man har spilt bowling og avsluttet kvelden med pizza og brus. 
De som deltar får treffe andre i samme situasjon, og de deler erfaringer og koser seg 
sammen. 
 
Før sommerferien var det treff på Egon i Tyholttårnet i Trondheim, og før jul ble Kongesalen 
på Prinsen kino i Trondheim leid, hvor man så Knudsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin. 
 
Det blir sendt ut e-post til deltakerne i gruppa med invitasjon og informasjon om påmelding 
og egenandel. Invitasjonen blir også lagt ut på hjemmesiden vår, cp.no 
og på Facebook-siden til CP-foreningen Trøndelag. 
  
Ansvarlig for gruppen er Eva Ingunn Buset og Lennart Sølsnes Røsten 
 
Eva Ingunn Buseth, tlf. 938 56 684    
 

 
Voksengruppa 
 
Voksenweekend 
 
Helga 23. – 25. september ble det arrangert voksenweekend for medlemmer over 18 år og 
deres ledsagere på Scandic Hell. 25 personer deltok. 
 
Vi møttes til presentasjonsrunde og presentasjon av programmet på møterommet, før 
middag og sosialt samvær fredag kveld. Lørdag morgen ønsket Mari Mosand velkommen til 
likemannssamling med erfaringsutveksling, ledet av Lise Løkkeberg. Vi delte erfaringer om 
feriereiser, som for eksempel tips om hvor det er godt tilrettelagt, hvor vi anbefaler å reise, 
hvor man ikke bør reise, og utfordringer ved planlegging og gjennomføring av reise. 
 
Lise Løkkeberg introduserte Solgården som et felles reisemål i 2018 for CP-foreningen 
Trøndelag, og det ble vist film fra Solgården. 
 
Så delte vi inn i grupper og hadde quiz. Etter lunsj spilte vi bingo før vi så fotball; Molde mot 
Rosenborg på storskjerm.  
 
Kvelden bød på middag og sosialt samvær. 
 
Søndag hadde vi foredrag om «Livsglede» ved Helge Gudmundsen, og det ble felles lunsj 
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før en hyggelig helg ble avsluttet. 
 
 
Julebord i voksengruppa 
 
I 2016 ble det tradisjonsrike julebordet for voksne arrangert for 18. gang på Radisson Blu 
Royal Garden Hotel.  
 
Fredag 25. november møttes nesten 100 feststemte medlemmer og ledsagere på hotellet. 
Det ble arrangert medlemsmøte før middagen startet klokken 20.00. Juletallerken med 
dessert ble servert i restaurant Bakkus.  
 
Etter middag ble det musikk ved trubadur Jens Petter Grønnesby. Dans, mange fine 
samtaler og hyggelige stunder.  
 
Et stort arrangement med glede, humor, vennskap og ikke minst fine, flotte mennesker fra 
store deler av Trøndelag. Mange benytter anledningen til å ta ei byhelg og bor på hotellet 
helga igjennom. 
 
 
CP-mums 
 
CP-mums er en glad gjeng med mammaer til barn med CP eller andre funksjonshemninger.  
 
Vi treffes på en uteplass i Trondheim. Noen spiser, noen drikker, alle skravler, ler og en 
sjelden gang er det kanskje noen som gråter. Heldigvis er det mest latter. 
 
Dette skal være et treff som gir påfyll til å takle en travel hverdag.  
 
For noen år siden ble CP-mums delt i to grupper; en “CP-liten mums” og en “CP-stor mums”. 
Inndelingen har sammenheng med barnas alder og har ingen ting med mammaenes 
størrelse å gjøre. Vi forsøker fortsatt å få til noen fellestreff for hele mumse-gjengen. 
 
CP-liten mums treffes ca. hver andre måned. De ønsker seg flere mumser. CP-stor mums 
møtes litt sjeldnere. 
 
Har du lyst til å være med? 
 
CP-stor mums:  
 
Reidun Årdal, tlf. 995 52 769, e-post: mor-rona@online.no  
Else Grete Sølsnes, tlf. 481 91 417, e-post: elsegretes@hotmail.com   
 
CP-liten mums: 
 
Berit Tokle, tlf. 975 35 603, e-post: berit.tokle@gmail.com 
Lise Løkkeberg, tlf. 901 47 929, e-post: liseloekkeberg@hotmail.com  
 
 
Sommerleir 
 
Medlemmer fra 9 - 30 år kan søke om å få delta på en ukes sommerleir på hytta vår på 
Oppdal. Dette er en samling hvor det sosiale er viktig. Deltakeren knytter kontakter med 

mailto:mor-rona@online.no
mailto:elsegretes@hotmail.com
mailto:berit.tokle@gmail.com
mailto:liseloekkeberg@hotmail.com
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andre som har tilsvarende funksjonshemming, og man kan utveksle erfaringer med noen 
som er i samme situasjon som en selv.  
 
Maksimalt kan fem deltakere være med hver uke. Deltakerne må selv skaffe en ledsager og 
søke kommunen sin om dekning av lønn til vedkommende. Ledsagerne får ett felles ansvar 
for gjennomføringen av leiren i tett samarbeid med deltagerne.  
 
Det var 18 barn, ungdom eller unge voksne som var på sommerleir i løpet av 6 uker i 
sommerferien 2016. 
 
Av aktiviteter i 2016 kan nevnes: besøk på bondegård, riding, turer med hest og vogn, 
rafting, båttur på Gjevilvatnet, besøk i grotter, høydepark, kino, bowling og svømming.  
 
CP-foreningen Trøndelag har arrangert sommerleir på Oppdal i 21 år. Tallet på søknader 
øker, så det er tydelig et stort behov for tiltaket. Tilbudet er svært viktig for ungdommer som 
ellers i liten grad kan delta i aktiviteter sammen med andre uten at det er spesielt tilrettelagt.  
 
Også i 2017 vil vi arrangere sommerleir. Søknadsskjema og invitasjon blir sendt til 
medlemmer i den aktuelle aldersgruppen per e-post. Informasjon blir også lagt ut på våre 
nettsider.  
 
Søknadsfrist for å melde seg på sommerleir i 2017 er: 15. mars 2017. 
 

http://www.deltager.no/sommerleir_2017_19062017 
 
Kontakt for sommerleirer i 2017:  
 
Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com, tlf: 901 47 929.  

 
 
Grillfest 

 
Søknaden om finvær ble innfridd da rundt 80 små og store var samlet til grillfest i regi av CP-
foreningen Trøndelag, søndag 14. august 2016 på Trondsletten i Trondheim. 
 
Jens Petter Grønnesby sto for musikken sammen med foreningens egen sangstjerne, Lasse 
Løkkeberg Johansen. Kiwanis kom med grillmat og folk, og sørget for at alle fikk noe å spise. 
 
Fiskedam og blikkbokskasting var gøy, men for mange var høydepunktet Norsk Mustang 
Club avdeling Trøndelag. Å få sitte på i en Amcar er et minne for livet! Vi er mange som 
håper på å treffe igjen folk og biler på neste års grillfest. 
 
Arrangementet ble avsluttet med kaker, loddtrekning og premieutdeling. Takk til alle som 
gjorde det mulig. 
 
Tusen takk til Goman og frivillige for kaker, Rema 1000 for mat, og alle andre som gjorde 
søndagen så fin!  
 

 
Bassengtilbudet på Trondsletten 
 
CP-foreningen Trøndelag tilbyr medlemmer å bruke bassenget på Trondsletten 

http://www.deltager.no/sommerleir_2017_19062017
mailto:liseloekkeberg@hotmail.com
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habiliteringssenter. I 2016 gjaldt denne åpningstiden: 
 
Onsdager fra kl. 17.00 - 19.00  
 
Det henger oppslag om regler, og instrukser for bruk av bassenget, utenfor garderobene. Vi 
ber alle medlemmer om å følge disse. 
 
I 2017 vil badetider bli annonsert på www.cp.no. I skoleferier er bassenget stengt.  
 
Det er frivillige i foreningen som står for åpning og stenging av bassenget.  
 
Bruker du bassengtilbudet og kan tenke deg å bidra som frivillig? Ta kontakt med: 
Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com, tlf: 901 47 929  
 
 
Hytta vår på Oppdal, Golia  
 
CP-foreningen Trøndelag eier en hytte på Oppdal. Hytta leies ut til medlemmer, men også 
andre. Den har fire soverom med sengeplass til 12 personer, kjøkken, stue og bad.  
 
Årsrapport fra Hytteforeningen 2016:  
 
Vi beiset terrassegulvet og rekkverket rundt, samt vannbordene. Inne i hytta ble det vasket, 
skiftet ut dusjforheng oppe og nede, og byttet ut gardinstenger i 1. etasje. Det ble ryddet i 
vedboden. Det ble bygd kasse til rørene til varmepumpa, og utebordet ble stivet av. Vi har 
også gått til innkjøp av en bluetooth-høyttaler med DAB radio. Vi avsluttet dugnaden med 
pizza og brus. 
 
Vi har i år byttet ut resten av de gamle vinduene og verandadør i 2. etasje. 
 
Leieprisene er: 
 
Medlemmer: 
Helgepris: kr. 1 200 (kr. 1 600 for grupper fra 6 personer) 
Døgnpris: kr. 400 (kr. 500 for grupper fra 6 personer) 
 
Ikke-medlemmer: 
Helgepris: kr. 2 000 (kr. 3 000 for grupper fra 6 personer)  
Døgnpris: kr. 650 (kr. 850 for grupper fra 6 personer) 
 
For leie i vinter, påske og høsteferie gjelder følgende priser: 
Medlemmer: kr 3 000 inntil 5 personer og kr. 4 000 for grupper fra 6 personer 
Ikke-medlemmer: kr. 5 000 for inntil 5 personer og kr.6 000 for grupper fra 6 personer 
Disse ukene deles i to med bytte på onsdag kl.14 om ikke annet er avtalt. 
 
Hytta er jevnt over bra utleid i helgene, men mye ledig på ukedagene. 
 
Dugnaden i 2017 vil være 10. juni 2017 fra kl. 10.00. 
 
Arbeidsoppgaver:  

- rydde i vedboden 

- rundvask 

http://www.cp.no/
mailto:liseloekkeberg@hotmail.com
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- beise rekkverk rundt terrasse, og evt. terrassen. 

- div. 

Dugnaden avsluttes med pizza og brus.  
 
Påmelding til Roar rospjo@getmail.no, tlf. 996 06 912. 
 
 

Medlemsmøter 2016 
 
Det ble arrangert to medlemsmøter i 2016.  
 
Mandag 18. april fra klokken 19:00 – 21:00 var det medlemsmøte på Selsbakk skole i 
Trondheim. Helge Gudmundsen, Gudmundsens inspirasjon, holdt foredrag med temaet 
«Sett og verdsatt». Gudmundsen inspirasjon tilbyr inspirerende foredrag om livsglede og 
menneskeverd for næringsliv, helseforetak, skoler og ikke minst i idrettssammenheng. 
Foredragene har sin basis i 21 års arbeid med utviklingshemmede knyttet til Flatås Lions. Det 
deltok 25 personer på dette medlemsmøtet. 
 
Fredag 25. november ble det arrangert medlemsmøte på Raddison Blu Royal Garden hotell 
klokken 18:00, før voksenjulebordet ble arrangert. Heidi Klefstad var foredragsholder, og fortalte 
om «Daglige gleder». Det deltok 15 personer på dette medlemsmøtet. 
  
 

Brukerrepresentanter 
 
Vi får stadig spørsmål om å stille med brukerrepresentanter i forskjellige verv, ombud, 
brukerråd og styrer. Styret vil gjerne ha kontakt med medlemmer som kan tenke seg å være 
brukerrepresentanter. Har du tid og lyst kan du melde din interesse til leder eller andre i 
styret. 
 

 FFO-Trondheim, styremedlem: Viktor Borge 

 FFO Sør-Trøndelag, vara: Viktor Borge 

 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vararepresentant: Mari 
Mosand  

 Studieforbundet Funkis, varamedlem: Mari Mosand 

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, vararepresentant: Julie 
Saursaunet 

 Brukerutvalget Kastvolden: Julie Saursaunet, brukerrepresentant 

 NAV-Hjelpemiddelsentralen Sør-Trøndelag, brukerråd: Lise Løkkeberg 

 CP-foreningen sentralstyre, nestleder: Marthe Risan, frem til landsmøtet i juni. 

 Prosjektgruppe " Fokus 0-4" Trondsletten / St. Olavs Hospital, brukerrepresentant:  
Lise Løkkeberg 

 Brukergruppe " Fokus 0-4", brukerrepresentant: Lise Løkkeberg 

 FFO Nord Trøndelag, styremedlem: Julie Saursaunet 
 

 
Årsmøtet 2017 
 
CP-foreningen Trøndelags regnskap for 2016 vil bli lagt frem på årsmøtet den 27. mars 
2017. Medlemmer som ønsker regnskapet tilsendt, kan henvende seg til: Lise Løkkeberg (tlf. 

mailto:rospjo@getmail.no9
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901 47 929) eller Hege H. Spjøtvold (tlf. 996 45 274). 
 
Valgkomiteens forslag til kandidater til ulike verv presenteres i møtet. Medlemmer som 
ønsker oversikt over kandidatene før møtet kan henvende seg til: Lise Løkkeberg Tlf. 901 
47 929 
 
Har du lyst til å bidra i foreningen eller sette i gang aktiviteter for eksempel i Nord-Trøndelag, 
er det bare å ta kontakt. 
 
Send oss oppdatert adresse og e-post-adresse 
 
Det meste av informasjon fra oss blir lagt ut på våre nettsider www.cp.no, og facebook-siden 
vår: Cerebral Parese - foreningen Trøndelag. 
 
Mye blir også sendt ut på e-post. 
 
Sørg for at vi alltid har din rette e-postadresse og postadresse. Send informasjonen til 
post@cp.no.  

http://www.cp.no/
mailto:post@cp.no
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Stiftelsen Trondsletten 

 
ÅRSBERETNING 2016 

 
Årets virksomhet 

Stiftelsens formål er å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende 
funksjonshemming, som er medlemmer av CP-foreningen Trøndelag ved ulike tiltak.  

På CP-foreningens årsmøte i 2016 ble følgende valgt inn i stiftelsesstyret: 
  
Leder:  Øyvinn Gullvåg valgt for 2015 - 2017 
Nestleder/sekretær: Lise Løkkeberg valgt for 2016 - 2018 
Kasserer:  Hege Spjøtvold  valgt for 2015 - 2017 
Styremedlemmer:  Elin Angen Barland valgt for 2016 - 2018 
 Arild Berge valgt for 2015 - 2017   
  
Vararepresentanter:  Christian Piene valgt for 2016 - 2017 
 Berit Tokle valgt for 2016 - 2017 
 Marte Risan valgt for 2016 - 2017 
 
Styret har hatt ett møte i perioden.  
 
Stiftelsen er registrert og godkjent av Stiftelsestilsynet.  
 
Tildelinger/bevilgninger i 2016 
 
I 2016 er det foretatt følgende disposisjoner av Stiftelsens frie midler: 
 

 Stønad til drift av foreningens undergrupper for barn og unge. Søknadsbeløp kr 50.000,- 

 Stønad til sommerleir for barn/unge på Oppdal. Søknadsbeløp kr 50.000,- 

 Stønad til voksengruppas tradisjonelle julebord. Søknadsbeløp kr 40.000-  

 Stønad til ungdomstreff for erfaringsutveksling. Søknadsbeløp kr 40.000,- 

 Stønad til voksentreff med medlemsmøte. Søknadsbeløp kr 80.000,- 

 Stønad til 3 deltakere på racerunningcamp i Danmark. Søknadsbeløp kr 15.000,-  

 
Samlet stønadsbeløp er kr 275.000. Alle angitte søknadsbeløp er innvilget og utbetalt. 
 
Økonomi 
 
Stiftelsesfondets grunnkapital er pr 31.12.2016 på kr 5.869.051. 
 
Stiftelsens frie egenkapital er pr 31.12.2016 på kr 532.035. 
 
All kapital er plassert i bankkonto. Det har i 2016 fortsatt vært et lavt rentenivå på 
bankinnskudd.  
 
Kapitalen er fordelt på flere banker slik at risikoen i forhold til bankenes sikringsfond 
(2MNOK) er ivaretatt.  
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Det er utbetalt styrehonorar i 2016 med følgende beløp: 
 
Leder:  4.000,- 
Nestleder: 3.000,- 
Kasserer:  3.000,- 
Styremedlem:  1.500,- 
 

www.cp.no 
 
 
 

http://www.cp.no/
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Avsender: 
CP-foreningen avd. Trøndelag 
Arnt Smistads vei 21 
7023  TRONDHEIM 

 
 
 
 
 

Støtt oss! 
Registrer oss som din Grasrotmottaker! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cerebral Pareseforeningen Trøndelag 

 
 

Trondheim,   
 

 
Lise Løkkeberg  Marthe Risan 
      leder      sekretær 

 


