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Telemark
ÅRSMELDING FOR 2019
Organisasjonen
Cerebral Parese-foreningen avdeling Telemark, organisasjonsnummer 977 267 129, er en avdeling av Cerebral Parese-foreningen.
CP-foreningen avdeling Telemark hadde i 2019 181 medlemmer, heri 85 enkeltmedlemmer
og familiemedlemmer og 1 institusjonsmedlem.
Årsmøte avholdes i henhold til vedtektene i løpet av 1. halvår hvert år.

Styret
Styret har i perioden 3.3.2019 - 3.3.2020 bestått av:
Leder og kasserer:

Frank Robert Hübenbecker

1. nestleder:

Marita Kristoffersen Tovsli

Sekretær og medieansvarlig: Sindre Klakegg Bruflot
Styremedlemmer:

Tonje Nordfonn
Ruben André Smith

1. varaperson

Jørgen Thorkildsen

2. varaperson

Odd Dagfinn Johansen

Styrene har hatt 5 ordinære styremøter, 2 Skype styremøter og ellers diverse elektronisk diskusjonsforum i 2019
Representasjon:
Sindre Klakegg Bruflot har i 2019 vært medlem av CP-foreningens vedtektskomite for
landsmøtet i 2020.
Joakim Løberg har i 2019 vært medlem av CP-foreningens ungdomsnettverks arbeidsgruppe.
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Årsmøtet 2019
Årsmøtet ble avholdt på Enggrav skole og barnehage, Skien, 3. mars 2019. Det deltok 12 deltagere på årsmøtet, hvorav 10 stemmeberettigede. Kristin Benestad representerte CPforeningen sentralt

Aktivitetene
Årsfest
Årsfesten søndag 3. februar 2019 måtte avlyses da det kom et forrykende snøvær og brøytemannskapet ikke fikk brøytet inngangsområdet ved Engrav skole.
Onsdagstreffene
Det har i 2019 vært avholdt 10 onsdagstreff, hvorav 8 i GREPs lokaler i Skien, ett på Lunde
slusekro og ett på O-leary’s i Skien. Det har vært en stabil gruppe på rundt 20 personer som
har møtt til treffene. Det er avholdt filmkvelder, bingokvelder, tur til slusekafeen i Lunde,
julesamling med pepperkakebaking og likemannssamtaler. Leder for onsdagstreffene er Morten Jakobsen.
Mammakvelder
Mammakveldene kom i gang igjen i 2019. Mammakvelder for mødre med yngre barn har hatt
2 samlinger våren 2019, med 5 deltagere hver gang. Mammaene for voksne med CP har hatt 2
samlinger på dagtid. En gang med 8 mammaer, og andre gangen med 9 mammaer og 5 pappaer på Slusekroa i Lunde.
Temakveld om psykens påvirkning av funksjonshemming
11.april ble det avholdt temakveld med tema «Psykens påvirkning ved funksjonshemming».
Psykiater Ørnulf Olsson innledet om temaet og kunne konstatere at det har vært lite forskning
på temaet. Behovet er der. Noe spørsmålene fra deltagerne viste. I forbindelse med at CPavdelingen deltar i smerteprosjektet CP Pain, var forsker Randi Dovland Andersen også til
stede. Hun poengterte at smerter absolutt innvirket på psyken, hun orienterte om prosjektet
som har fått tilskudd fra en arv etter vårt medlem Thordis Dahl som gikk bort i 2017. Sindre
Klakegg Bruflot er vår representant i styringsgruppen. CP-medlemmer med foresatte deltar i
CP-Pain prosjektets bruker- og klinikerpanel.
CP-light
Det er avholdt en samlinger for gruppen CP-light i 2019. Hygge samtale og likemannsutveksling sto på programmet. Det er enighet om å dele opp CP-light gruppen i smågrupper for å
lage mer nære relasjoner. En av gruppene jobber sammen med Telemark turistforening i det
årlige arrangementet på Hardangervidda, Rubens tur.
Turer
22. juni ble det arrangert tur til Gorningen i Siljan. 8 personer deltok. Det var fint vær, så det
var synd ikke flere deltok. Det ble grillet hamburgere og pølser, og praten gikk lett rundt grillen. Ruben André Smith orienterte om prosjektet rundt bygningene på stedet. Det er historiske
bygninger fra fløtningstiden, som Siljan historielag har restaurert og leier ut.
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CP-foreningens sommerleir
1 medlem deltok på CP-foreningens barneleir på Risøya i uke 26 i 2019
Rubens tur
Også i år arrangerte Ruben Andre Smith Rubens tur i samarbeid med Telemarks turistforening. Dette var den 8. Rubens tur, og denne gangen gikk turen på Hardangervidda med utgangspunkt fra Dyranut turisthytte, i tiden 21. - 28. juli. Det deltok 10 funksjonshemmede
herav 5 medlemmer fra CP-foreningen i Telemark, en turleder og 9 frivillige hjelpere, heri en
fysioterapeut. Mestringen var stor og deltagerne uttrykte glede over å kunne prestere utover
egne og andres forventninger. CP-foreningen i Telemark har vært med og støttet tiltaket fra
starten.
Informasjonsarbeid
CP-foreningen i Telemark har egen Facebook side, og deltar under CP-foreningens hjemmeside. Sindre Klakegg Bruflot er medieansvarlig.
Regnskap for 2019
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. kr. 13.345,07 mot et underskudd på kr.
98,510,60 i 2018. Årsaken ligger først og fremst i at vi har fått refundert revisjonskostnader
for 2017 og 2018, og noe i at vi ikke fikk gjennomført alle våre arrangement pga manglende
påmeldinger. CP-foreningen sentralt gledet oss med et tilskudd på kr. 50.000, som har kommet godt med og er med og dekker opp noe av underskuddet i 2018. Telemark fylkeskommune tildelte oss kr. 15.000 til deltagelse i smerteprosjektet CP-Pain, hvilket gjorde at vi kunne
bruke kr. 25.000 på det meget viktige prosjektet.
Revisor er Stian Karlsen, BDO, Skien.
Arbeidsåret 2020
Styret har fremmet følgende forslag til terminplan for 2019:
Januar
7. januar Styremøte på Skype
8. Januar Onsdagssamling på GREP Rødmyr.
Februar
2. Februar Årsfest kl. 1600 på Engrav skole
5. Februar Onsdagssamling på GREP Rødmyr.
6. Februar Mammakveld - eldre
26. Februar Styremøte
27. Februar Mammakveld kl. 1830
Mars
3. Mars Årsmøte på Engrav skole
4. Mars Onsdagssamling på GREP Rødmyr
Mars CP-konferansen
17. mars styremøte
Mars Foresatte/familie lunsj til lunsj samling
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April
1. April Onsdagssamling på GREP Rødmyr.
8. April CP-light
22. April Mammakveld kl. 1830
Ikke datert CP-light samlinger 1. halvår
Mai
4. Mai Temakveld
6. Mai Onsdagssamling på GREP Rødmyr
16. Mai Tur ut i det fri
20. Mai styremøte.
Juni
3. Juni Onsdagssamlingen og CP-foreningen har tur til Lunde slusekro
11. juni Mammakveld kl. 1830
August
29. August Høsttur til Gurvika
September
2. September Onsdagssamling på GREP Rødmyr
Oktober
7. Oktober Onsdagssamling på GREP Rødmyr
8. oktober Mammakveld yngre
17. - 18.Oktober Likemannskurs.
29. Oktober Mammakveld eldre
Ikke datert CP-light samlinger 2. halvår
November
4. November Onsdagssamling på GREP Rødmyr
3. Desember Temakveld
2. Desember Onsdagssamling på GREP Rødmyr kl. 1400

Skien 1. februar 2020
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Frank Robert Hübenbecker
styreleder
................................ ........................................ ............................. ......................................
Marita K. Tovsli

Sindre Klakegg Bruflot

Tonje Nordfonn

1. nestleder

sekretær/mediaansvarlig styremedlem

Ruben André Smith
styremedlem

