Vestland

Årsberetning for 2020

CP-foreningen nasjonalt er lokalisert i Oslo. Fylkeslagene har ansvaret for å arrangere
medlemstilbud og likemannsaktiviteter lokalt. Fylkeslagenes arbeid og alle aktiviteter foregår på
frivillig basis ledet av et styre valgt på årsmøtet.

Organisasjon
Styrets sammensetning i perioden
Leder
Liv Elin Moldekleiv
Nestleder
Bente Heggø Olsen
Kasserer
Bente Heggø Olsen
Sekretær
Birgitte Hjertaas (vikar for Selma Ramic)
Styremedlem(mer)
Kari Anderssen, Anne Ingebjørg Takvam, Tor-Helge Gundersen, Lene Cecilie Brurås, Selma
Ramic (permisjon)
Varamedlem(mer)
Einar Georg Johannessen, Katrine Sagstad, Bjørn Greve

Valgkomiteens sammensetning i perioden
Leder
Birgitte Hjertaas
Nestleder
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CP-foreningen er en interesseorganisasjon som arbeider for likestilling og mot diskriminering av
mennesker med cerebral parese og lignende nevrologiske tilstander.

Vestland

Einar Georg Johannessen

Hytten Furuneset
Kontaktperson
Kari Anderssen
Tildeling og annen administrasjon forvaltes av styret.

Leder
Eirik Danielsen
Styremedlemmer
Ronny Gonzalez, Einar Georg Johannessen, Bjørg Longva Todnem
Varamedlemmer
Bjørn Heradstveit, Liv Elin Moldekleiv

Representasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CP-foreningens sentralstyre: Tor-Helge Gundersen, konstituert leder frem til Landsmøtet
oktober 2020, deretter styremedlem. Bente Heggø Olsen, valgt til leder på Landsmøtet
oktober 2020.
CP-foreningens kontrollkomité: Einar Georg Johannessen, leder
FFO Bergen: Bjørn Greve, leder
Årsmøte FFO Bergen: Bjørn Greve
Årsmøte i FFO Hordaland: Bjørn Greve
Brukerutvalget i Helse Vest: Liv Elin Moldekleiv, varamedlem
Brukerutvalg NAV Bilsenter Vest -Norge: Einar Georg Johannessen, medlem
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen: Bjørn Greve, medlem
Barnehabiliteringens starthjelpskurs: Lene Brurås
Grønneviken AS: Bjørn Heradstveit, styremedlem og Einar Georg Johannessen,
varamedlem
Sjøsportsenteret for Funksjonshemmede: Foreningen er medlem og Bjørn Greve er
leder for Sjøsportsenteret
CP-foreningens Landsmøte 10.-11.oktober: Anne Ingebjørg Takvam, Liv Elin Moldekleiv,
Einar Georg Johannessen, Tor-Helge Gundersen, Katrine Sagstad, Lene Brurås og Bente
Heggø Olsen. Arrangementet var for første gang digitalt, på grunn av korona og
smittevernrestriksjoner.
Arbeidsgruppe for markering av CP-foreningens 70.års jubileum: Bente Heggø Olsen
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Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse (JLMS) - styrets sammensetning i perioden

Vestland

Styremøter
Styret har avholdt 8 styremøter og 1 styreseminar og har blant annet behandlet disse sakene:
•
•
•
•

Planlagt årsmøte 2020
Planlagt diverse arrangementer
Prosjekt for å vurdere muligheter for eget «klubbhus»
Vurdering av fremtidig kapitalforvalter

Medlemsmøter

Årsmøte
Årsmøtet ble holdt 5. mars 2020 og det var 16 deltagere

Medlemsutvikling
Antall medlemmer pr 1.1.2020: 571, antall medlemmer pr 31.12.2020: 580

Medlemstilbud og likemannsarbeid
Året 2020 har vært preget av korona og smitteverntiltak. Det meste av året har det vært strenge
restriksjoner som har gjort det svært utfordrende å arrangere aktiviteter for våre medlemmer.
Mange av våre medlemmer er i risikogruppe, og har vært svært forsiktige med å delta på
arrangementer der risiko for å bli smittet av korona har vært til stede.
Vi har forsøkt å sette opp arrangementer ved flere anledninger når smittesituasjon har tillatt dette,
men der vi har måttet avlyse/utsette enten på grunn av for få påmeldte eller fordi smitteverntiltak
har endret seg brått. Våre arrangementer og likemannsarbeid har dette året blitt svært begrenset.

Aktivitetsdag på Sjøsportsenteret
Søndag 16. august arrangerte CP Vestland aktivitetsdag på sjøsportsenteret for
funksjonshemmede. Det ble grilling, båttur med løvegutten, bading og kanopadling. Været var
fantastisk og vi storkoste oss både store og små. Vi var 34 deltagere på dette arrangementet.
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I etterkant av årsmøte 5.mars 2020 hadde vi et medlemsmøte. Der leste et av våre medlemmer
Jorunn Sjøthun dikt fra egen diktsamling, samt fortalte fra sitt liv og sine reiser.
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Vestland
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Vestland

Likepersonstreff for seniorer
Det var planlagt et likepersonstreff for seniorer i 2020, vi har måttet utsette dette til 2021
Tema: Voksenlivet - slik det ble

Foreldretreff
Våre planlagte foreldretreff har måtte utsettes til 2021. Vårt planlagte arrangement med psykolog
om «Livssorg» har blitt utsatt til 2021. Det samme har tur for foreldre til barn og ungdom med CP.

Vi fikk våren 2020 tilskudd fra Dam-stiftelsen til å arrangere en tur for personer i gruppen «CP med
PU» (Psykisk Utviklingshemming). Det var planlagt et likepersonstreff for gruppen med en tur med
Kielfergen 29.-31. mai 2020. Dessverre måtte denne turen avlyses grunnet korona-situasjonen.
Deretter planla vi på nytt en tur, denne gangen til Voss 17.-18. oktober 2020, men også denne
turen måtte avlyses grunnet korona-situasjonen. Håpet er nå at vi vil få anledning til å lage et
arrangement for denne gruppen i 2021.

Tenåringer
Arrangementet «Spillkveld for ungdom» 13 til 18 år måtte utsettes grunnet korona. CP-foreningen
Vestland har fått tilbud om å låne VR-rommet på energisenteret HUS, og har måttet utsette
planlagt arrangement til 2021.

Ung voksen
Det har i 2020 vært forsøkt flere ganger å arrangere en samling over en helg for unge voksne.
Dette arrangementet har vi måtte utsette til 2021 grunnet korona.
Tema: Ut i naturen med aktivitetshjelpemidler

Julebord for voksne
Vårt populære julebord for voksne måtte dessverre utgå i 2020 på grunn av korona og
smitteverntiltak
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Gruppen CP med PU

Vestland

Førjulsfest
Arrangementet førjulsfest for hele familien måtte dessverre utgå i 2020 grunnet korona og
smitteverntiltak.

Terapibading

Vi har nå to basseng vi kan benytte. Et som har vanlig temperatur - og som man kan trimme i - og
et terapibasseng med høyere temperatur. Barne- og Ungdomssenteret (BUS) stiller med badevakt.
Dette er et populært tilbud, og det fungerer også som et sosialt arrangement. Man betaler en
egenandel for å være med. Badetiden er annenhver tirsdag kl.18:00 -20:00, og det er vanligvis i
gjennomsnitt 10-15 personer som ukentlig har benyttet seg av dette tilbudet. Vi følger skoleruten
men holder stengt juni-september, samt i desember.
I 2020 ble bassenget stengt ned for vår brukergruppe (lag, organisasjoner) fra mars til august. Fra
august til november åpnet det opp igjen med noen restriksjoner. Fra november til desember
stengte det ned igjen, før det åpnet opp igjen mot slutten av året, også med smittevernhensyn.
Blant annet har det vært regler om begrenset antall badende gjester i bassenget på samme tid,
noe som har fungert greit da også antall medlemmer som har deltatt på badingen har vært
begrenset.
Det har vært viktig for oss i denne perioden å holde bassenget åpent for våre medlemmer når det
har vært anledning til det, slik at vi opprettholdt aktivitetstilbudet til våre medlemmer i en tid der
mye annet var stengt ned.

Furuneset – hytten på Fagerland i Sveio kommune
CP-foreningen Vestland drifter feriesenteret Furuneset på Fagerland i Sveio.
Utleiesesong har generelt jevnt godt utleie fra oppstart ved påske, og avslutning ca. ultimo
september – men vi har en del ledige perioder vi ønsker å fylle. Styret i CPV jobber med tiltak for å
øke antall utleiedøgn.
I 2020 stengte vi ned hytten for utleie fra mars frem til sommeren, i henhold til gjeldende
smittevernrestriksjoner. I sommer åpnet vi opp for utleie med strenge smitteverntiltak. For
eksempel leide vi ut med en ukes mellomrom mellom oppholdene, samt med strenge rengjøringsog hygienetiltak. Etter at høysesongen var ferdig i august, har hytten vært åpen for utleie, men
utleid sporadisk grunnet lav etterspørsel.
Vår renholder gjennom mange år sluttet i oktober 2020, og vi har ansatt ny renholder Emilie Tjoflot
fra samme tidspunkt. Haukås Bensin administrerer nøkler. Tildeling og annen administrasjon
forvaltes av styret.
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Vi leier bassenget på nye BUS (Barne- og Ungdomssenteret)
Haukeland Sykehus.
Der er det egne garderober til de som har
ledsagere av motsatt kjønn, slik at de kan være alene.
Garderobene er tilrettelagt for rullestoler.

Vestland

Kurs og opplæring

Interessepolitisk arbeid og brukermedvirkning
Grønneviken AS
Foreningen er aksjonær i bedriften som har arbeidstakere med funksjonsnedsettelse. Bergen
Kommune er fra 2003 hovedaksjonær i selskapene. Bedriften har en mekanisk avdeling - med en
stor andel produksjon for offshore-industrien - produksjon for BIR med «julesekken», diverse
monterings- og pakkearbeid.

A2G AS
Foreningen er aksjonær i bedriften som har arbeidstakere med funksjonsnedsettelse.
Se ellers kapittel «Representasjon».

Økonomi
Fylkeslaget i CPV er etter en selvstendig økonomisk enhet og ansvarlig for egen økonomi.
Fylkeslaget presenterer sitt årsregnskap i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner.
Styret mener at regnskapet gir et riktig bilde av utviklingen og resultatet til fylkeslaget. Den største
risikoen for fylkeslagets økonomi er knyttet til andelen egenkapital som er plassert hos ekstern
forvalter, og som dermed vil være utsatt for verdisvingninger i finansmarkedet.
Fylkeslagets ervervede kapital og aktiva skal etter vedtektene forvaltes i et langsiktig perspektiv til
foreningens formål. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om
fortsatt drift er til stede.
Side 7 av 8

Penneo Dokumentnøkkel: TXKHJ-BEN8J-S7IHV-HNPB3-08EYV-Z2JJE

Vi har ikke gjennomført opplæring av tillitsvalgte og medlemmer, da dette ivaretas av sekretariatet.

Vestland

Fylkeslaget driver ikke med forskning og utvikling.

Likestilling og miljø
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Styret består av 8 kvinner og 3 menn. Styret skal etter vedtektene bestå et flertall av personer som
selv har CP, og pårørende til mennesker med CP.
Fylkeslaget forurenser ikke det ytre miljø, utover det som følger av reiser knyttet til møter og
arrangementer.
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Kari Anderssen Weckhorst

Bente Rigmor Heggø Olsen

Styremedlem
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen Vestland
Serienummer: 9578-5999-4-1980345
IP: 88.89.xxx.xxx
2021-03-08 12:29:36Z

Styremedlem
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen Vestland
Serienummer: 9578-5993-4-2138967
IP: 161.4.xxx.xxx
2021-03-08 12:32:17Z

Selma Ramic

Anne Ingebjørg Takvam

Styremedlem
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen Vestland
Serienummer: 9578-5997-4-270218
IP: 95.34.xxx.xxx
2021-03-08 12:39:25Z

Styremedlem
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen Vestland
Serienummer: 9578-5993-4-3462273
IP: 37.18.xxx.xxx
2021-03-08 12:51:47Z

Lene Cecilie Brurås

Tor Helge Gundersen

Styremedlem
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen Vestland
Serienummer: 9578-5994-4-784896
IP: 89.11.xxx.xxx
2021-03-08 13:50:07Z

Styremedlem
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen Vestland
Serienummer: 9578-5999-4-1351946
IP: 158.248.xxx.xxx
2021-03-08 14:59:50Z

Liv Elin Moldekleiv
Styreleder
På vegne av: Cerebral Parese-foreningen Vestland
Serienummer: 9578-5995-4-1344768
IP: 84.214.xxx.xxx
2021-03-10 10:52:34Z
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