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Forord  
Dette har vært det første året med tilnærmet normal drift etter corona årene. Det bærer 

preg av en forsiktig oppstart og optimism. 

Lokalavdelingen for Troms består nå av 120 medlemmer. 

 

Styret og representasjoner sentralt 
 

Styret har hatt fem styremøter. Vi har møttes fysisk i Tromsø, alle styremedlemmer 

bodde i Tromsø første delen av året. Et varamedlem bor i Harstad. Siste halvår har to 

styremedlemmer boddpå Østlandet, men har fortsatt å stille opp for foreningen.   

 

I perioden mars 2022 – mars 2023 har styret bestått av: 

 Leder Tanja Steen 

 Nestleder Torstein Torheim 

 Økonomiansvarlig Siri Hamnvik 

 Kjell Johnny Lekang, styremedlem 

 Erling Krag, styremedlem 

 Chris Arne Olsen, styremedlem 

 Varamedlem har ikke møtt på noen møter 

I samme periode har vi vært så heldig å ha Torstein Torheim som link inn til styret i 

morforeningen 

Økonomi 
 

Også i 2022 har økonomien i lokalavdelingen har hatt en god utvikling. Inntektene 

har økt til 108 189og kostnadene har vært relativt lave med 47 773,-, noe som gjør 

at vi går ut av 2022 med et positivt aktivitetsresultat på kr 60 413,-  

Det gir en styrket balanse for lokalavdelingen i Troms på totalt kr 507 956, 

bestående av eiendeler på kr 487 947 – kortsiktig gjeld på kr 20 009,-   

Midlene kan brukes til positive aktiviteter for våre medlemmer i 2023 og årene 

fremover.   
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Aktiviteter 2022 
 
Årsmøtet ble avholdt digital, med deler av styret tilstede på Comfort Saga Hotel i 

Tromsø 13. mars 2021.  
 
Sensommer/Høsttur til Malangen 
 

Vi forsøkte å gjennomføre en høsttur, men hadde problemer med å få booking hos de 

nærliggende hodellen  

 

 
Julebord 

Årets julebord ble en suksess med 41 deltagere på Rica Ishavshotellet. Dette er en 

hyggelig sammenkomst med flere familier i CP klubben som deltagere, som i år ble 

flyttet fra Radisson SAS 

 

Små aktiviteter 

Det har ikke vært arrangert noen mindre voksentreff dette året, ei heller ikke treff i 

ungdomsgruppa da vi mangler en ungdomsleder som kan dra i gang disse tiltakene. 

Håper å få engasjert en person til det neste år. 

 

Styret ser fram til et nytt år, og vi satser på bedre muligheter for å gjennomføre 

arrangementer, turer og sosialt samvær for våre medlemmer.  

 

Vi sees! 

 

Tromsø, 23. februar 2023 

Styret i Cerebral Parese-foreningen avdeling Troms 

 

 

Tanja Steen Kjell Johnny Lekang 

Siri   

Hamnvik   

Leder styremedlem styremedlem 

  

 

      

      

Chris Arne Olsen Torstein Torheim Erling Krag 

Styremedlem nestleder  styremedlem   
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Bergsalleen 21, N – 0854 Oslo, 22 59 99 00 

www.cp.no 

http://www.cp.no/

