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Trøndelag  



Forord  
CP-foreningen Trøndelag ble stiftet i 1957, og har i dag ca 600 medlemmer 

Fylkesavdelingens hovedansvarsområder er å sikre tiltak og tilbud til medlemmene i 

Trøndelag. 

Denne årsberetningen gir oversikt over aktiviteten vår i 2018; likemannstiltak, interessepolitisk 

arbeid lokalt i samsvar med CP-foreningens program og formålsparagraf, brukermedvirkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styreleders hilsen 
 

Hei! 

Jeg har nå vært leder i CP-foreningen 

Trøndelag i hele 11 år, og det er tolv år siden 

jeg kom inn i styret i foreningen. Siden ingen 

har kastet meg ut enda må jeg har gjort en 

bra jobb. Jeg er mor til tvillinggutter som nå 

er 17 år. Begge har CP, men i svært ulik grad. 

De har nå startet andre året på videregående 

skole og skal snart over i voksenverdenen. 

Nye utfordringer står for tur og jeg lærer 

stadig noe nytt. 

2018 var nok et år med mye innhold i CP-

foreningen Trøndelag. Styret startet året med 

å reise til Stjørdal på styreseminar. Vi 

begynner etter flere år, å få dreisen på dette styreseminaret. Vi får planlagt svært 

mye arbeid den helga, og styret blir godt kjent med hverandre, noe som igjen gjør at 

vi fungerer ganske godt sammen. I Stjørdal ble grunnlaget for 2018- aktivitetene 

startet. I denne årsberetningen kan du lese om alle våre aktiviteter. 

I foreningen prøver vi å ha aktiviteter for alle. Tilbudene vi har skal dekke alle 

aldersgrupper, men vi har litt å gå på før vi når alle medlemmer. Vi trenger 

tilbakemeldinger fra deg om hvilke tilbud du ønsker deg. 

Høydepunktet både positivt og negativt i året som har gått er helt klart turen vi 

hadde til Solgården ferie og behandlingssenter i Spania. En fantastisk tur for hele 130 

personer fra CP- foreningen inkl. familie og assistenter; egentlig en eneste stor 

familie som reiste på en ukes ferie sammen. Noen utfordringer oppstår når så mange 

skal reise sammen, men oppholdet minnes jeg som en berikende ferie sammen med 

masse gode venner. Utfordringen jeg husker var inn og ut av fly. Med 26 

rullestolbrukere sier det seg selv at dette kan ta tid.  Men jeg hørte ingen store 

klager, og de involverte var blide og forståelsesfull hele tiden. Er stolt av dere for det. 

Her har det vært lov å rope høyt sin klage. 

 



På Solgården var det så godt å se, og føle på fellesskapet. Mange kjente hverandre 

godt fra før, mens andre var med uten å kjenne noen. Tror alle har blitt kjent med 

flere og kanskje knyttet noen vennskap som vil vare i lang tid. Jeg er stolt over at vi 

fikk til en slik tur og vi skal jobbe for at det blir en tur igjen en annen gang. 

Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å delta på aktivitetene som CP-foreningen 

Trøndelag tilbyr. For noen er flere ting i løpet av året aktuelle, mens det for andre 

kanskje bare finnes ett høydepunkt. 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! Vi som medlemmer, 

enten vi har CP selv eller er pårørende, sitter med så mye erfaring som kan deles, og 

ved å dele erfaringer gjør vi hverandre sterkere. 

Styret vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere alle om aktiviteter, temamøter eller treff 

dere ønsker dere. Ta kontakt! 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle i styret, og alle andre som har bidratt til at 

også 2018 ble et opplevelsesrikt og minnerikt år for CP-foreningen Trøndelag. Masse 

frivillig arbeidet er lagt ned fra enkeltpersoner. 

Vi har allerede startet planleggingen av aktivitetene gjennom året, så følg med på 

våre nettsider og på vår Facebook side. Det er bare å ta kontakt hvis du har lyst til å 

bidra med noe. 

 

Med hilsen  

Lise Løkkeberg 

  



Innkalling til årsmøte 2019 
 

Ordinært årsmøte i CP-foreningen Trøndelag avholdes ved Trondsletten 

habiliteringssenter (kursrommet) onsdag 20. mars 2019 klokken 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 13. mars 2019. 

Enkel servering. Vi regner med å avslutte møtet kl. 20:30. 

 

Velkommen! 

 

Hilsen Styret for CP-foreningen Trøndelag 

 



 

Drift av foreningen 

 

 Styrerepresentanter 

Etter valg i ordinært årsmøte 19.mars 2018, er dette CP-foreningen Trøndelags styre: 

  Valgt for perioden 

Leder Lise Løkkeberg 2018 – 2019 

Kasserer Hege Spjøtvold 2017 – 2019 

Nestleder/sekretær Marthe Risan 2017 – 2019 

Styremedlem Viktor Borge 2018 – 2020 

Styremedlem Mari Mosand 2017 – 2019 

Styremedlem Elisabeth Alterskjær Kirknes 2018 – 2020 

Styremedlem Marit Meland 2018 – 2020 

1. vara med møteplikt Thomas Lysø 2018 – 2019 

2. vara May Camilla Eidem 2018 - 2019 

 

May Camilla Eidem trakk seg kort tid etter årsmøtet. 

Styret har hatt fem styremøter og et styreseminar i 2018. 

 

 

 



 Landsmøtet 

CP-foreningens landsmøte ble arrangert på Scandic Hotel Nidelven i Trondheim, fra 

1. - 3. juni 2018. CP-foreningen Trøndelag stilte med følgende delegater: Lise 

Løkkeberg, Hege Hoem Spjøtvold, Marit Meland, Mari Synnøve Mosand, Marthe 

Risan deltok fra valgkomitéen sentralt. 

 

 CP-skolen 

Opplæring av nye tillitsvalgte; 21. og 22. april 2018, Thon Hotel Oslo Airport på 

Gardermoen. Lise Løkkeberg, Thomas Lysø, Mari Synnøve Mosand, Hege Hoem 

Spjøtvold og Marthe Risan deltok.  

 

 Fylkesledersamling 2018 

 

Det ble avholdt fylkesledersamling 2. til 4. november 2018, på Thon Hotell Storo i 

Oslo.  Lise Løkkeberg deltok, og Marthe Risan deltok på vegne av sentralstyret. 

 

 Valgkomitéen 

Unn Karin Thorenfeldt, (leder),  valgt for perioden  2018-2019 

Berit Tokle,     valgt for perioden  2018-2019 

Christian Piene, (vara),   valgt for perioden 2018– 2019 

 

 Hyttekomiteen 

Roar Spjøtvold (leder), valgt for perioden 2017 – 2019   

Bjørn Viggo Akselsen, valgt for perioden  2018 – 2020   

  

 Medlemstall 

Pr. 31.12. 2018 hadde CP-foreningen Trøndelag 584 medlemmer. 



 Medlemskap 

Medlemmer av CP-foreningen nasjonalt er også medlemmer av den lokale 

foreningen. 

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 2018 

Enkeltmedlemskap kr. 300,- 

Familiemedlemskap kr. 350,- 

Innmelding gjøres enklest på cp.no eller ved å kontakte CP-foreningen sentralt, tlf. 22 

59 99 00  

 

 

 

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. 

samtale med andre i samme situasjon ved å ta kontakt med våre 

likemenn. 

fellesskap med andre som har CP og deres familier. 

 



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 1 barnetreff i 2018. Vi ønsker oss mer deltagelse og aktivitet for denne 

gruppa i 2019. 

Barnetreff skal være et tilbud til familier med barn med CP i alderen 0 –14 år. Sosialt 

samvær, erfaringsutveksling og lek og moro skal stå i fokus. 

Nye medlemmer 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 Elisabeth Alterskjær Kirknes, 2011kesa@gmail.com, tlf.93838763 eller 

Marthe Risan, marthe.risan@gmail.com, tlf. 48055981,  om barnetreff er noe for deg.  

 

Sabeltanngym og CP-supergym 

Sabeltanngym og CP-supergym er en aktivitet for barn i alderen 3 - 16 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 NTNU, fysioterapitjenesten i Trondheim kommune og 

http://www.cp.no/
mailto:2011kesa@gmail.com
mailto:marthe.risan@gmail.com


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 NTNU for flott gjennomføring i 2018. 

 

22 tirsdager i 2018 møttes man til Sabeltanngym og CP-supergym. 

Har du lyst til å være med?  

Ta kontakt med Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com, tlf. 901 47 929. 

 

Førjulsfest  

CP-foreningen Trøndelag inviterte til førjulsfest for medlemmer mellom 0-18 år. 

Arrangementet var søndag 9. desember 2018 fra klokken 14.00 -17.00 på Selsbakk 

ungdomsskole i Trondheim. Underholdning med sang, bingo, loddsalg, kaffe og 

kake, og selvsagt kom julenissen. 

Rundt 50 deltok på dette arrangementet. Takk til Kiwanis for støtten. Jens Petter 

Grønnesby og Lasse Løkkeberg Johansen for fin sang, og takk til alle som bidro med 

kaker og premier. 

 

 Ungdomsgruppa 

Ungdomsgruppa har hatt seks treff i 2018. De har møttes for å spille bowling, vært 

på kino, dele erfaringer og spise pizza sammen. 11. desember var det juleavslutning 

på Egon i Prinsens gate i Trondheim. De aktive ungdommene i gruppa er født fra år 

2000-2004. 

Invitasjon blir sendt ut på epost og publisert på våre nettsider. Man kan også se de 

på facebook. 

Sabeltanngym foregår på Sunnland skole og er delt inn i to grupper: 

Sabeltanngym - for barn i alderen 3-8 år, tirsdag kl. 17:30 – 18:30 

CP-supergym - for barn i alderen 8-15 år +, tirsdag kl. 18:30 – 19:30   

mailto:liseloekkeberg@hotmail.com


 Voksengruppa 

Denne gruppa er et møtested for sosiale aktiviteter med erfaringsutveksling for 

medlemmer. De har hatt fem treff i 2018. De har vært på bowling, kino og besøk på 

Egon i Prinsens gate i Trondheim. 

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  

www.cp.no og på Facebook-siden til CP-foreningen Trøndelag. 

Ansvarlig for gruppen er Eva Ingunn Buseth og Lennart Røsten. 

Eva Ingunn Buseth, tlf. 938 56 684   

  

 Seniorgruppa 

Treff for seniorer 

6. mars 2018 ble det arrangert medlemsmøte for seniorer i foreningen. Møtested: 

Trondsletten habiliteringssenter i Trondheim. 

Lise Løkkeberg og Maiken Kvåle var med å arrangere dette treffet. 

25. september 2018 ble det arrangert seniortreff med erfaringsutveksling. Treffet var 

på Trondsletten Habiliteringssenter i Trondheim. Lise Løkkeberg arrangerte dette 

treffet. 

 

 CP-mums 

CP-mums er en glad gjeng med mammaer til barn med CP eller andre 

funksjonsnedsettelser.  

Vi treffes på en uteplass i Trondheim. Vi 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 ingenting med 

mammaenes størrelse å gjøre.  

Har du lyst til å være med? Ta kontakt. 

Kontaktperson: Lise Løkkeberg, tlf. 901 47 929, e-post: lise.loekkeberg@hotmail.com  

http://www.cp.no/
mailto:lise.loekkeberg@hotmail.com


 Sommerleir 

Medlemmer fra 9 år og oppover, 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 andre som har tilsvarende funksjonsnedsettelse, og man kan utveksle 

erfaringer med noen som er i samme situasjon som en selv.  

Maksimalt kan fem deltakere være med hver uke.  Du kan lese mer utfyllende 

informasjon på nettsidene våre www.cp.no. Ledsagerne får et felles ansvar for 

gjennomføringen av leiren i tett samarbeid med deltagerne.  

Av aktiviteter i 2018 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 23 år.  

Også i 2019 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 2019 er 15 mars. 

https://www.deltager.no/sommerleir_2019_24062019 

Kontakt for sommerleirer i 2019:  

Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com, tlf 901 47 929.  

 

 Grillfest 

Søknaden om finvær ble ikke innfridd da rundt 100 små og store var samlet til 

grillfest i regi av CP-foreningen Trøndelag, 19. august 2018, på Trondsletten i 

Trondheim. Men stemningen var upåklagelig. 

Jens Petter Grønnesby sto for musikken sammen med foreningens egen sangstjerne, 

Lasse Løkkeberg Johansen. Rakel Høyland tegnspråktolket til noen av sangene. 

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. 

http://www.cp.no/
https://www.deltager.no/sommerleir_2019_24062019
mailto:liseloekkeberg@hotmail.com


Arrangementet ble avsluttet med kaker, loddtrekning og premieutdeling. Takk til alle 

som gjorde det mulig. 

Tusen takk til Goman, Kiwans, Rema 1000 for mat, frivillige for kaker og alle andre 

som gjorde søndagen så fin!  

 

 Bassengtilbud på Trondsletten 

CP-foreningen Trøndelag tilbyr medlemmer å bruke bassenget på Trondsletten 

habiliteringssenter. I 2018 gjaldt denne åpningstiden: 

Onsdager fra klokken 17.00-19.00 

Fra høsten 2018 gikk vi over til bading på lørdager fra kl. 14.00 -16.00.  Dette 

videreføres i 2019. I skoleferier er bassenget stengt. Følg med på www.cp.no hvilke 

lørdager bassenget er åpent. 

Det henger oppslag om regler, og instrukser for bruk av bassenget, utenfor 

garderobene. Vi ber alle medlemmer om å følge disse. 

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  

 

 

 

http://www.cp.no/
mailto:liseloekkeberg@hotmail.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klatreparken Høyt og lavt 

CP foreningen Trøndelag var så heldig å bli invitert av klatreparken «Høyt & lavt» på 

Tunga til føråpning av parken fredag 27. april 2018. Klatreparken har tilbud for alle 

aldersgrupper fra høyde på 80 cm og vekt under 120 kg og med hele parken for oss 

selv var det mulighet til å teste klatreløypene i ro og fred. Vi var 44 personer fra 

Selbu til Rennebu som møtte opp i fint vær og av disse fant 32 stykker veien opp i 

klatreløypene. Etter ei klatreøkt ble det servering av pølser med brød og drikke før de 

klatrende forsvant ut i skogen igjen. Det virket som mange fikk testet nye grenser og 

opplevde mestring i klatreløypene, da flere holdt ut til etter stengetid. Vi takker "Høyt 

& lavt» for invitasjonen og planlegger allerede nytt besøk i parken. 

 

 

Veldedighetskamp i Kolstad Arena 

1.september 2018 var det offisiell åpning av Kolstad Arena, en ny idrettshall i 

Trondheim. 

Det ble spilt veldedighetskamp mellom Kolstad Håndball Elite og Bodø, og 

inntektene fra denne kampen ble gitt til Cerebral Parese-foreningen Trøndelag. 

Lasse Løkkeberg Johansen, som selv har CP, var på trenerbenken under kampen, og 

før kampen holdt han foredrag sammen med Jens Petter Grønnesby. 



CP og rullestol er ingen begrensning, var tittelen på foredraget deres. 

Lasse viser at alt er mulig! Takk til Lasse, DNB og Kolstad Håndball Elite 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 Tur til Solgården 
 SOLGÅRDEN 2018 

  

  

 Tirsdag 9.oktober 2018 møtte 130 små og store opp på Trondheim Lufthavn 

Værnes. Det var kaldt og regn da vi forlot Trøndelag.  

 Med økonomisk støtte fra Wenche Foss Minnefond, Stiftelsen Fridheim, 

Stiftelsen Trondsletten og avsatte midler fra Cerebral Parese-foreningen 

Trøndelag, var vi endelig på vei til Solgården. Vi gledet oss til ei uke med sol og 

varme i Spania. 

 Lang planlegging, mye logistikk, praktiske utfordringer med å få store mengder 

hjelpemidler inn på flyet og en lang flytur, var fort glemt da vi landet på 

flyplassen i Alicante. 

 SAS og helsepersonell fra Solgården fulgte oss hele veien fra Trondheim.  

 Varmen slo imot oss da flydøra ble åpnet, og nede på bakken sto det enda 

flere som ville hjelpe oss. Vi ble hjulpet ombord i busser, som kjørte oss direkte 

til stedet vi skulle bo. 

 Med 26 rullestolbrukere, masse bagasje og folk tok det litt tid før alle var 

innlosjert på rommene sine. Ferien var i gang, og fine dager lå foran oss.  

 Å bo på et flott anlegg med rom som er tilrettelagt for alle, og kunne delta på 

aktiviteter og utflukter, bidro til en svært fin ferieopplevelse. 



 Folk dro på bussturer, byturer, strandturer, badet i basseng både inne og ute, 

fjellturer, konsert i Sjømannskirka, besøk i sansehage, bocciaspilling, minigolf, 

tennis, minilandsby. Det var noe for alle og enhver å delta på. 

 Hver kveld var det underholdning ved festplassen. Noe underholdning var i 

regi av Solgården, men vi har mange egne stjerner i Cerebral Parese-

foreningen Trøndelag, som fikk vist seg frem i løpet av uka. Teatergruppe ble 

etablert, og de viste frem ei fantastisk forestilling mot slutten av uka. 

 Svein Røsten alias Zevin Lee Crosten underholdt, og åpen mikrofon var 

kjempepopulært. Det var varmt, mye sol, og vi fikk med oss en spansk storm i 

løpet av uka på Solgården. 

  

   

  

 Felles måltider og samlinger på kvelden bidro til nye bekjentskaper, og vi ble 

en ennå mer sammensveiset gjeng. 

 Solgården er et minne for livet.  Å komme til et sted hvor alle ansatte snakker 

norsk, er hjelpsomme og tilgjengelige gir en ekstra trygghetsfølelse. Når man i 

tillegg slipper stress og bagasje leveres på rommet ved ankomst, og hentes 

ved avreise samme sted, i tillegg til egen innsjekk på flyplassen i Alicante, 

forenklet dette turen for oss. 

https://www.facebook.com/cptrondelag/photos/a.1613052892342193/2090384824608995/?type=3


      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Golia - hytta vår på Oppdal  

 

 ÅRSRAPPORT GOLIA 2018  

 Det har ikke vært avholdt dugnad i 2018. 

Nøklene til hytta finnes nå i en nøkkelsafe. 

Dette har fungert meget bra, og gjør det lettere for alle, spesielt for de som 

ikke bor i Trondheim. 

Nøkkelutleveringen på Trondsletten er avsluttet. 

Det er montert nytt toalett i 2 etg. 

Rundvask ble utført av vaktmestertjenesten vår før sommerleiren. 

Hytta er bra utleid, og leies nå ut kun til våre medlemmer. 

Vi har nå innført ny og forenklet leiepris som er 700 kr. døgnet. 

  

 På vegne av hyttekomitéen. 

 Roar Spjøtvold 

 Kontaktinformasjon:  

 rospjo@getmail.no  tlf.: 99606912 

   

  

mailto:rospjo@getmail.no


 Medlemsmøter 2018 

Det ble arrangert to medlemsmøter i 2018  

FFO-organisasjonene ADHD Norge Sør-Trøndelag, Autismeforeningen i Norge - Sør-

Trøndelag, Cerebral Parese-foreningen Trøndelag, LUPE Trøndelag - Landsforbundet 

for utviklingshemmede og pårørende inviterte til dagskurs om levekår for unge 

funksjonshemmede, fredag 14. februar 2018, kl. 08:30 – 15:45 i Auditoriet i Statens 

hus, Prinsens gate 1, Trondheim., Innleide foredragsholdere og 130 deltagere var 

med på dette arrangementet. 

Det andre møte ble holdt 22.10.2018 fra klokken 08:30 -15:45 på Quality Panorama 

hotel.  Innleide foredragsholdere og ca 100 deltakere var med denne dagen. 

 

 

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 

● Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vararepresentant: 

Mari Mosand  

● Studieforbundet Funkis, valgkomité: Mari Mosand 

 

 

  



Årsmøtet 2019 
Styret mener det fremlagte årsregnskapet og balansen gir et riktig uttrykk for 

situasjonen ved årsskiftet. Det har ikke oppstått forhold etter årets utløp som endrer 

dette bildet. Etter styrets vurdering er forutsetningene for fortsatt drift tilstede. 

Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. 

CP-foreningen Trøndelags årsregnskap for 2018 vil bli lagt frem på årsmøtet den 20. 

mars 2019. Valgkomiteens forslag til kandidater til ulike verv presenteres i møtet. 

En uke før årsmøte legges CP-foreningen Trøndelags årsregnskap for 2018, og 

valgkomitéens innstilling ut på www.cp.no 

 Har du lyst til å bidra i foreningen eller sette i gang aktiviteter for eksempel nord i 

Trøndelag, er det bare å ta kontakt. 

Send oss oppdatert adresse og e-postadresse. 

Det meste av informasjon fra oss blir lagt ut på våre nettsider, og facebook-siden vår: 

https://www.facebook.com/cptrondelag/  Cerebral Parese- Foreningen Trøndelag. 

Informasjon om aktiviteter og arrangement vi har, finner du på aktivitetskalenderen 

vår: www.cp.no 

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/
https://www.facebook.com/cptrondelag/
http://www.cp.no/
mailto:post@cp.no


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Støtt oss! 

Registrer oss som din Grasrotmottaker! 

 

   



Stiftelsen Trondsletten 
Årsberetning 2018, Stiftelsen Trondsletten 

 

Trondsletten 

  

ÅRSBERETNING 2018 

  

Årets virksomhet 

Stiftelsens formål er å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og 

lignende funksjonsnedsettelse, som er medlemmer av CP-foreningen Trøndelag ved 

ulike tiltak. 

På CP-foreningens årsmøte i 2018 ble følgende valgt inn i stiftelsesstyret: 

  

Leder:     Øyvinn Gullvåg           ikke på valg 

Nestleder/sekretær:  Lise Løkkeberg           valgt for 2 år 

Kasserer:                 Hege Spjøtvold           ikke på valg         

Styremedlemmer:   Elin Angen Barland     valg for 2 år 

                                  Arild Berge                  ikke på valg 

                                  

Vararepresentanter:     Christian Piene            valgt for 1 år 

Berit Tokle                   valgt for 1 år 

                                  Marthe Risan               valgt for 1 år 

Styret har hatt et møte i perioden samt behandlet tre søknader via mail og telefon. 



Stiftelsen er registrert og godkjent av Stiftelsestilsynet. 

Tildelinger/bevilgninger i år 2018 

I 2018 er det foretatt følgende disposisjoner av Stiftelsens frie midler: 

·     Stønad til drift av foreningens undergrupper for barn og unge. Søknadsbeløp 

kr 60.000,- 

·     Stønad til CP-foreningens fellestur til Solgården. Søknadsbeløp kr 50.000,-. 

·     Stønad til dekning av assistent til racerunnerstevne i Danmark. Søknadsbeløp 

kr 50.000,-. Innvilget stønad er kr 5.000,- i henhold til vedtektene for 

enkeltbevilgninger. 

·     Stønad til innkjøp av utstyr til treningsgruppe med medlemmer med CP. 

Søknadsbeløp 

kr 1.000,- 

·     Stønad til utgiftsdekning i forbindelse med videoinnspilling til 

foredragsformål. Søker er medlem av CP-foreningen. Søknadsbeløp kr 5.000,- 

·     Stønad til gjennomføring av kirkekonsert med "Vi Invalide". Søknadsbeløp kr 

10.000,- 

 Samlet stønadsbeløp utgjør kr 131.000,-. Alle angitte stønadsbeløp er utbetalt. 

 Økonomi 

Stiftelsesfondets grunnkapital er pr 31.12.2018 på kr 6.930.315,-. 

Stiftelsens frie egenkapital er pr 31.12.2018 på kr 685.921,-. 

All kapital er plassert i bankkonto. Det har i 2018 fortsatt vært et lavt rentenivå på 

bankinnskudd. 

 Kapitalen er fordelt på flere banker slik at risikoen i forhold til bankenes sikringsfond 

(2MNOK) er ivaretatt. 

 Det er utbetalt styrehonorar i 2018 med følgende beløp: 

Leder:                      4.000,- 

Nestleder:                3.000,- 

Kasserer:                 3.000,- 

Styremedlem:          1.500,- 



  

 

 
Trøndelag  

 www.cp.no 


