Årsberetning 2017
TROMS

Forord
Vi i styret i Cerebral Parese-foreningen i Troms er fornøyd med det året som er gått. På
forrige årsmøte fikk vi nytt blod inn i styret og vi har fått til en god del aktiviteter. I denne
beretningen vil vi dele med dere medlemmer og vise hva som har skjedd siden sist.

Innhold
Styret og representasjoner sentralt...........................................................................2

Aktiviteter 2017.................................................................................................2
Årsmøtet................................................................................................2
Tur med flellheisen ........................................................................................3
Gøy på Vitensentret for store og små................................................................3
Grøtfest og juleverksted.....................................................................................3
Julebord..............................................................................................................3
Småaktiviteter.....................................................................................................3

Årsberetning CP-foreningen

1

Styret og representasjoner sentralt
Styret i perioden 26 mars 2017 til 18 mars 2018 har bestått av:
- Leder Tanja Steen
- Nestleder/nettansvarlig Marte Broderstad Sandvik
- Økonomiansvarlig/sekretær Siri Hamnvik
- Styremedlem Trine Storås
- Styremedlem Lillian Mack
- Styremedlem Torstein Torheim
- 1. Varamedlem Mathias Halvorsen
- 2. Varamedlem Gunn-Marit Berglund
Styret har hatt 5 styremøter i 2017
I samme periode har vi vært så heldig å ha personer i styret som også er representert i
sentrale ledd i foreningen:
- Mathias Halvorsen er medlem i arbeidsgruppa for unge med CP, CPU
- Marte Broderstad Sandvik var i perioden juni 2016-november 2017 2. Varamedlem i
sentralstyret og fra november 2017- dags dato 1 varamedlem i sentralstyret

Aktiviteter 2017
Årsmøtehelg
Årsmøtet ble holdt på Bardufosstun som tradisjon tro helgen 24-26 mars. Som årene før var
det tre aktiviteter man kunne være med på i løpet av helgen: bading på Polarbadet, slalom i
Målselv fjellandsby eller klatring. Etter en flott helg sammen ble årsmøtet holdt på søndagen
før siste aktivitet før det var på tur å ta fatt på hjemveien.

Tur med fjellheisen
I juni arrangerte
Fylkesavdelingen tur med
Fjellheisen i Tromsø. Dette
ble en tur med stor interesse
og både store og små som
møtte opp hadde en
fantastisk fin formiddag
sammen. Været hadde vi
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med oss også!

Gøy Vitensentret for store og små
På starten av høstsemesteret hadde vi en flott tur til Vitensentret i Tromsø. Her fikk
medlemmer som ikke bodde i Tromsø mulighet til å overnatte. Vitensentret hadde mye
spennende å tilby: kunstlaging, utstilling med mye å utforske og filmvisning. Etter turen til
Vitensentret var det tid for pizza, kake og kaffe samt sosial samvær.

Grøtfest og juleverksted
11. november var det grøtfest og juleverksted på Prestvannet skole i Tromsø. Her ble det
selvfølgelig grøtspising og julepyntlaging. I tillegg var det aktiviteter og spill i gymsalen til
glede for både stor og små. De store fikk snakket sammen og de små fikk herje og leke med
hverandre.

Julebord
10 desember var det duket for julebord på Radisson Blu i Tromsø. Med god mat og godt
selskap ble dette en fin avrunding på året.

Små aktiviteter
Det har vært arranger noen aktivitetsklubber og kafetreff for voksne gjennom året.
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