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Innledning
Cerebral Parese-foreningen avd. Buskerud ble stiftet 21. mars 1962, og foreningen
har i dag omkring 300 medlemmer. Styrets hovedfokus er på å arrangere en rekke
aktiviteter for alle medlemmer i Buskerud, hvor erfaringsutveksling og
likemannsaspekt er et hovedmål.

Årsmøtet 2019 valgte følgende:
Styret 2019
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Øyvind Bråthen
Anne Nystuen
Eila Kaijankoski
Gro Margrethe
Hultgren
Bente Martinsen
Per Erik Nordlien
Eirik Kultom Karlsen

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Konstitusjonert som sekretær

Konstitusjonert som kasserer
Eirik trakk seg fra sitt verv i
november 2019.

Valgkomité 2019
Leder
Medlem
Varamedlem

Tommy Hestem
Åge Henning Lysfjord
Hege Molin Sie

Revisor

BDO Sandvika

Medlemstall
pr. 31.12.2019

Alle medlemmer: 259
Antall medlemskap: 114

pr. 31.12.2018

Alle medlemmer: 281
Antall medlemskap: 122
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Enkeltmedlemskap: 39
Familiemedlemskap: 70
Institusjonsmedlemskap: 5
(6 nye medlemsskap)
Enkeltmedlemskap: 39
Familiemedlemskap: 78
Institusjonsmedlemskap: 5
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Årsmøte
Årsmøte 2019 ble avholdt på Scandic Hotel Ambassadeur i Drammen onsdag 6.
mars. Elleve medlemmer deltok og alle hadde stemmerett. To ledsagere var også
tilstede. I tillegg deltok fylkeskontakt Margaretha Nicolaysen og Helle Aasheim som
gjester, fra sekretariatet. Margaretha Nicolaysen orienterte om sentralleddets
arbeid, blant annet om prosjekter og arbeidet med fylkessammenslåinger.
Det ble servert middag i forkant av årsmøtet.

Styrets aktiviteter i 2019
Det har blitt avholdt elleve styremøter i hele 2019. Totalt 87 saker ble behandlet.
Alle styremøtene har blitt avholdt i Strømsø torg 1, Jernbaneverkets lokaler i
Drammen, unntatt to. Ett styremøte ble holdt på Scandic hotell Ambassadeur hotell
ifm Årsmøtet, og ett ble holdt hjemme hos styremedlem Gro Margrethe Hultgren.
Sommeravslutning for styret ble avholdt i juni med middag. Det ble ikke avholdt
styreseminar i år.
I tillegg har det vært telefon- og e-postkontakt mellom styrets medlemmer.
Styret har arbeidet med å planlegge og gjennomføre årets aktiviteter.
Fylkesavdelingen har en offisiell side på Facebook. «Cerebral Parese-foreningen i
Buskerud».

Samarbeid
•
•

Det utveksles invitasjoner til enkelte arrangementer mellom våre nabofylkesavdelinger.
CP-foreningen i Buskerud er medlem av Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon (FFO) og Funkis (studieforbund).

Aktiviteter i 2019
Likemannsarrangementer og andre aktiviteter
Aktivitetsdag på Lekeland lørdag 2. mars
Fem familier deltok
Likemannshelg på Soria Moria 15.-17. mars
Den etablerte likemannssamlingen ble arrangert for fjerde år på rad, også denne
gangen på Soria Moria i Oslo. 41 personer deltok, blant annet 11 fra OsloAkershus. Det var et omfattende program med foredrag, erfaringsutveksling,
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gruppesamtaler. Temaer for foredragene var «Tankens kraft» med Tom Sydhagen,
likepersonsinnlegg med Snorre Spilling Øvereng, Seinskader og «identitet, sex og
samliv». På søndag var det introduksjonsforedrag og forskjellige stands, med bla.
Servicehunder, idrettsforbundet og med sexolog.
Voksentreff 5. juni i Drammen
Åtte personer deltok
Medlemstur til Langedrag naturpark 1.9
26 deltok med guidet tur og bespisning (11 barn og 15 voksne).
Høsttur til Sarpsborg, 20.-22. september
39 medlemmer deltok, på en vellykket tur.
Julebord 7. desember
Årets julebord ble holdt på Kongsberg, med 25 medlemmer og ledsagere til stede.
Temakveld 20. november om funksjonshemmedes rettigheter
Likemannssamlingen ble holdt på Scandic Ambassadeur med enkel bevertning.
Syv voksne med CP, ti foreldre og to ledsagere deltok. Jurist Atle Larsen fra FFOs
rettighetssenter holdt foredrag. Det ble stilt spørsmål og delt erfaringer underveis.

Representasjon og deltakelse
•
•
•

Øyvind Bråthen deltok på fylkesledersamling i november.
Øyvind Bråthen er medlem av Valgkomiteen i sentralleddet.
Øyvind Bråthen og Per Erik deltok på samarbeidsmøte ifm sammenslåing av
Viken.

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 2020 fortsatt prioritere arbeidet med informasjonsarbeid, spesielt
nettsider og sosiale medier.
Oppdatere og legge ut informasjon på www.cp.no
Vi vil følge nøye med på regionsammenslåingen av Viken, og hva dette vil få
som følger for vår forening
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Økonomi
Driftsinntekter kr 675 161 og driftskostnader kr 336 338 ga et driftsresultat på
kr. 338 824.
Finansinntekter var kr. 528 520.

Regnskap
Styret mener det framlagte 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 forutsetningen for fortsatt drift til stede.
Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Drammen, 19.02.2020

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

……………………………………………
Per-Erik Nordlien
Kasserer

……………………………………..
Eila Kajiankoski
Styremedlem

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

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

………………………………………..
Eirik Kultom
Styremedlem

…………………………………….
Thomas Kråkemo
Varamedlem

………………………
Anne Nystuen
Sekretær
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