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Innledning 

Cerebral Parese-foreningen avd. Buskerud ble stiftet 21. mars 1962. Foreningen 

har i dag 224 medlemmer. Styrets hovedfokus er på å arrangere en rekke 

aktiviteter for alle medlemmer i Buskerud, hvor erfaringsutveksling og 

likemannsaspekt er et hovedmål. 

Årsmøtet 2022 valgte følgende: 

Styret 2022 

 

Valgkomité 2022 

Leder    Øyvind Bråthen  
Medlem   Per Erik Nordlien 
 

Revisor  BDO Sandvika 

 

Medlemstall  

Pr. 31.12.2022 Alle medlemmer: 224 
Antall tegnede medlemskap: 
97 
 

Enkeltmedlemskap: 43 
Familiemedlemskap: 54 
Institusjonsmedlemskap: 0 
(8 nye medlemskap) 

Pr. 31.12.2021 Alle medlemmer: 231 
Antall medlemskap: 99 

Enkeltmedlemskap: 42 
Familiemedlemskap: 57 
Institusjonsmedlemskap: 0 
(8 nye medlemsskap) 

pr. 31.12.2020 Alle medlemmer: 251 
Antall medlemskap: 109 

Enkeltmedlemskap: 40 
Familiemedlemskap: 66 
Institusjonsmedlemskap: 3 
(6 nye medlemsskap) 

Leder Øyvind Bråthen  

Styremedlem Gro Margrethe 
Hultgren 

 

Styremedlem Bente Martinsen  

Styremedlem Mette Gro Bodsberg  Konstituert som sekretær 

Styremedlem Thomas Kråkemo Konstituert som kasserer 

Styremedlem Ida Indseth Bråthen  
Styremedlem 
Varamedlem 

Ståle Brekka 
Ingvild Larsegård 
Østvold 
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pr. 31.12.2019 Alle medlemmer: 259 
Antall medlemskap: 114 

Enkeltmedlemskap: 39 
Familiemedlemskap: 70 
Institusjonsmedlemskap: 5 
(6 nye medlemsskap) 

pr. 31.12.2018 Alle medlemmer: 281 
Antall medlemskap: 122 

Enkeltmedlemskap: 39 
Familiemedlemskap: 78 
Institusjonsmedlemskap: 5 

 

Årsmøte  

Årsmøte 2022 ble avholdt onsdag 16. mars kl. 19.30 på Scandic hotel 

Ambassadeur i Drammen. Det var ti (10) stemmeberettigede hvorav syv (7) 

medlemmer fra styret. Ti (10) var stemmeberettigede med unntak av sak om 

regnskap der styret ikke har stemmerett.   

 

Styrets aktiviteter i 2022 

Det har blitt avholdt seks styremøter i hele 2022. Styret har tatt i bruk teams som 
møterom på flere styremøter. Dette vurderer styret fungerer godt sammen med 
fysiske møter. Tre (3) av møtene ble holdt på teams, og tre (3) møter ble avholdt 
fysisk på Drammen jernbanestasjon, bygg C.   
 
Totalt har mer enn 22 saker blitt behandlet. Sommeravslutning for styret ble ikke 
avholdt grunnet sykdom hos flere. Det ble ikke avholdt styreseminar i 2022.  
 
Styret har arbeidet med å planlegge og gjennomføre årets aktiviteter, men det har 
nok vært litt vanskelig å komme i gang etter covid-19 pandemien som preget hele 
landet over 2 år. Alle planlagte aktiviteter ble derfor ikke gjennomført. Vi håper at 
aktivitetsnivået kommer opp igjen på vanlig nivå i 2023.  
 
Fylkesavdelingen har en offisiell side på Facebook. «Cerebral Parese-foreningen i 

Buskerud». Denne anbefales alle å følge i tillegg til vår egen! 

Samarbeid 

 Vanligvis utveksles det invitasjoner til enkelte arrangementer mellom 
våre nabo-fylkesavdelinger. Dette har ikke kommet opp å stå etter 
Covid-19 pandemien.  

 CP-foreningen i Buskerud er medlem av Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO) og Funkis (studieforbund). 
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Aktiviteter i 2022 

Likemannsarrangementer og andre aktiviteter 

 
Temakveld om idrett og sosiale- og fritidsrelaterte aktiviteter 
Dette ble dessverre ikke gjennomført grunnet covid-19 og smittesituasjonen. Vi 
håper å komme sterkere tilbake med flere temakvelder i 2023! 
 
Voksentreff  
Etter ønske fra flere om slike arrangementer flere ganger gjennom året valgte styret 
å jobbe mot å arrangere voksentreff 4 ganger i løpet av 2022. Det har vært 
gjennomført 3 voksentreff, hvorav ett av disse som ble holdt av og for unge voksne.  
 
Treffet for unge voksne ble gjennomført i oktober på Peppes pizza. Der deltok tre 
medlemmer. De to treffene for alle voksne ble gjennomført på forsommeren og 
høsten. 1. juni møtte 9 personer og spiste sammen på Mirawa og 27. oktober 
møttes 7 personer på Peppes Pizza.  
 
Høsttur  
Årets høsttur ble ikke gjennomført.  
 
Julebord på quality hotell i Kongsberg  
Årets julebord ble gjennomført som planlagt 3. Desember med 28 personer. Styret 
hadde invitert Jonas B. Sørensen som underholdt både barn, ungdom og voksne 
med trylling og underholdning.  

 

Representasjon og deltakelse 

 Øyvind Bråthen og Ståle Brekka deltok på landsmøte i Bodø.   

 Per Erik Nordlien (mens han var leder) og Øyvind Bråthen har deltatt på 
fylkesledermøter. De har i hovedsak blitt gjennomført på Teams.  

 

Visjoner fremover  
 

 Styrke samarbeidet på tvers av fylkesavdelinger til gunst for våre medlemmer. 

 Fortsette å etablere kontakt mellom medlemmene gjennom våre 
arrangementer. 

 Vi vil arbeide særskilt med å tilrettelegge for tilbud for vår voksende 
ungdomsgruppe, og tilby likemannstilbud for voksne medlemmer. 

 Styret vil i 2023 fortsatt prioritere arbeidet med informasjonsarbeid, spesielt 
nettsider og sosiale medier. 

 Oppdatere og legge ut informasjon på www.cp.no  
 

 

http://www.cp.no/
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Drammen, 27.02.2023 

 
 
…………………………………………….. 
Øyvind Bråthen 
Leder   

 
 
…………………………………………… 
Thomas Kråkemo 
Kasserer 

 
 
 
…………………………………….. 
Bente Martinsen    
Styremedlem  

 
 
 
…………………………………. 
Gro Margrethe Hultgren   
Styremedlem  
 

 
 
………………………………… 
Mette Gro Bodsberg  
Sekretær 

 
 
……………………… 
Ida Indseth Bråthen 
Styremedlem 

 
 
 
 
……………………………………. 
Ståle Brekka 
Styremedlem 

 
 
 
 
……………………………. 
Ingvild Larsegård Østvold 
Varamedlem  

 


