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Årsberetning for 2022 
 

CP-foreningen er en interesseorganisasjon som arbeider for likestilling og mot diskriminering av 
mennesker med cerebral parese og lignende nevrologiske tilstander.  
 
CP-foreningen nasjonalt er lokalisert i Oslo. Fylkeslagene har ansvaret for å arrangere 
medlemstilbud og likepersonsaktiviteter lokalt. Fylkeslagenes arbeid og alle aktiviteter foregår på 
frivillig basis ledet av et styre valgt på årsmøtet.  

 

 

Organisasjon 

Styrets sammensetning i perioden 

Leder 

Malin Lillesund Harestad 

Nestleder/Nettansvarlig 

Lillian Øygard 

Kasserer 

Irene Hovland 

Sekretær 

Terese Braut Vaage 

Styremedlem(mer) 

Ivana Trujkic, Hilde Marie Hunsbedt Fjellså, Ørjan Hjelmervik, Siv Rita Lye Larsen,  

Varamedlem(mer) 

skriv navn 

Representasjon 

- 

Styremøter 

I 2022 har styret hatt 7 styremøter i tillegg til årsmøtet.  

Rogaland 
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Medlemsmøter 

Friluftsliv for alle: 
4 ulike helger ble det arrangert helgeopphold som ble kalla friluftsliv for alle. 
  
Det var to helger med opphold og aktiviteter på vanncamp ved Preikestolen; 21. mai-22. mai og 1. 
oktober-2.oktober. Dette var vellykkede arrangementer. Vi prøvde oss med kano, trø-båt, 
motorbåt, fisking, kjøring av radiostyrte biler, 4 hjuling og laget egen mat på bålpanne; middag og 
dessert som smakte fortreffelig.  
 
En helg var tur til Nedstrand klatrepark; 25. juni-26. juni. Vellykket arrangement som inneholdt 
grilling, klatring i park og kjøre ribb.  
 
En helg var det tur til Sirdal sommerpark; 13. oktober til 15. oktober. Klatring i klatrepark, kjøring 
av mountain carts, og andre aktiviteter. 
 
Det var totalt 60 personer med på arrangementene. Aldersspennet var fra 1 år til godt voksne, og 
aktivitetene var treffende for de fleste i gruppen.  
 
Ungdomsgruppa: 
I året som har gått har det vært 12 treff og det har i gjennomsnitt vært 6-7 deltakere inkl. ledsagere. 
Ungdommer og unge voksne er invitert til disse treffene. 
Vi har tett samarbeid med SF kino om å sette opp passende filmer til ønsket tidspunkt, sted, 2D og 
helst norsk tale og ikke minst til rabattert pris (65,- pr billett), og popcorn-meny til kr 60,- (betales 
selv). I samarbeidet med SF kino så får vi reservert gode plasser samt to rullestol-plasser med plass 
til ledsager. 
 
Vi har også samarbeid med Rogaland Teater og Sola Kulturhus hvor vi får rabatterte billetter samt 
at ledsagere er gratis. 
 
Dyreparken:  
CP foreningen i Rogaland har i år også arrangert tur til Kristiansand Dyrepark; 5. 6 august. Som for 
mange har blitt en kjekk tradisjon. Vi bodde også i år i Abra Havn, og de fleste ankom til felles 
pizzabuffe på fredagskvelden.  
 
Hver morgen ble vi vekket av sjørøverne kl 08.00, med sang og dans når den sorte dame ankom 
Abra Havn. Lørdag fikk vi alle deltatt på en tur med Hakkebakkeskogen toget, til stor glede for 
store og små.  
 
Vi hadde fellesmiddag på lørdagskveld på pizzarestaurant inne i parken, og søndag morgen var alle 
klar for sjørøverfrokost og en liten skattejakt for store og små etter frokosten. Vi tror alle hadde en 
flott tur, og ønsker å være med på tur neste år.  
 
Totalt 58 stk var med til dyreparken, og vi håper å få booket enda flere leiligheter til neste år slik at 
flere kan være med.  
 
Bowling:  
Vi inviterte medlemmer til bowling lørdag 7. mai på Lucky Bowl Mariero. Det var 4 påmeldte.  
 
Videre inviterte vi medlemmer til bowling søndag 25. september på Lucky Bowl Mariero, søndag 
2.oktober på Stadion Bowling på Bryne, og søndag 25. september på Haugesund Bowling.  
 
Det var 13 påmeldte på Mariero, 10 påmeldte på Bryne (7 møtte) og 10 møtte på bowling i 
Haugesund. Det er positivt at vi klarer å arrangere treff både nord og sør i fylket vårt.  
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E-sport treff: 
Den 17.september arrangerte vi e-sport treff i Stavanger for medlemmene våre. 17 stykker hadde 
meldt seg til å spille, i tillegg var hjelpere og ledsagere med. Totalt 25stk.  
 
Vi hadde booket oss inn hos Haven e-sport, og de stilte med to veiledere som laget et fint opplegg 
for medlemmene våre. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra dagen, og flere syntes dette var et veldig 
bra opplegg. Vi håper på flere e-sport treff i 2023!  
 
Hans Morten Hansen show: 
3. november arrangerte vi en kveld for voksne hvor vi inviterte til Hans Morten Hansen sitt show 
"Natural Born Komiker" i Sandnes kulturhus.  
 
15 inkludert ledsagere var med på denne kvelden.  
 
En hyggelig kveld for voksne med show:  
25. november arrangerte vi en kveld for voksne, hvor vi først inviterte til tapas på Sola kulturhus, 
og deretter så vi "Alle tiders jul" av Svartnissen. Showet hadde fått gode anmeldelser og ble en 
suksess blant medlemmene våre. Sola kulturhus var gode på å tilrettelegge for oss og laget et flott 
opplegg. Vi tror alle var fornøyde, og håper på flere voksen treff i 2023.  
15 inkludert ledsagere var med på denne kvelden. 
 
Kino voksne 
Vi har arrangert 1 kino for voksne med mat på Egon, 4 deltakere.  
 
Juletreff: 
27. november inviterte vi medlemmer i foreningen til juleverksted og julegrøt på Vitenfabrikken i 
Sandnes. Det var godt oppmøte og gode tilbakemeldinger på arrangementet.  
 

Årsmøte 

I 2022 ble årsmøtet utført digitalt via Teams, 15.03.2022 – kl.19:00. 

Påmeldte: Styret, Representant fra Sentralstyret. Hadde også et påmeldt medlem, som dessverre 
ikke hadde mulighet å være med på møtet allikevel. 

Medlemsutvikling 

Per 31.12.2022 hadde CP foreningen i Rogaland 381 Medlemmer, da er alle medlemmer 
medregnet, også barn under 15år. 

Medlemstilbud og likepersonsarbeid 

Cp Mums 
Cp mums har en egen facebookgruppe som kun er for medlemmer og som brukes til å legge ut 
planlagte treff. Der er det også muligheter for å stille spørsmål. Vi har åpnet opp for at mødre med 
CP også er velkommen til å være med i gruppen. Gruppen har per i dag 87 medlemmer (økning på 
3 person fra 2021). Vi har ikke arrangert treff for CP mums i 2022. Vi håper noen har lyst å ta på 
seg ansvaret med å drive denne gruppen videre.  
 
Voksengruppa  
Voksengruppa har dessverre ikke vært aktiv i 2022 (likt som i 2020 og 2021), da vi ikke har fått 
frivillige til å ha ansvaret for gruppa.  
 
Vi søker etter person som kan organisere treffene. Vi har fått til å ha to voksentreff i november 
2022. Vi håper at noen kan ta ansvar for å skape mer engasjement rundt voksengruppen.  
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Ungdomsgruppa  
I året som har gått har det vært 12 treff og det har i gjennomsnitt vært 6-7 deltakere inkl. ledsagere.  
Ungdomsgruppa består av ungdom/unge voksne fra 10år og opp til omkring 26år. Vi møtes 
minimum en gang pr. måned hvor vi og går på kino (variert program) sammen og spiser pizza 
etterpå, teater hvor vi samles i pausen til litt sosialt samvær. Oilers Kamper, Musikal, Konserter. 
 
Det er både gutter og jenter som deltar, de har blitt en god gjeng som trives sammen og som er 
åpne for nye deltakere 
Ungdommer som går på tilrettelagt skole/smågruppe mister ofte kontakt med andre jevnaldrende, 
og det er dermed enda vanskeligere for disse å få kontakt med ungdom i nærmiljøet. Dette blir da 
en arena hvor disse ungdommene kan treffes og ha det hyggelig sammen, uansett samfunnslag. 
 
Badegruppe for alle med CP i Sirkelen terapibasseng 
Hver onsdag disponerer CP foreningen Sirkelen terapibasseng på Klepp. Terapibassenget er nokså 
nytt og universelt utformet. Godt og varmt. Tilbudet er gratis for medlemmene og åpent for alle 
med CP. Alle som har behov for ledsager og hjelp, må ha med det selv. Fra klokken 18:00-19:00. 
 

Kurs og opplæring 

Landsmøte i Bodø 6.mai til 8.mai – Malin, Lillian, Irene og Terese deltok. 

Fylkesledersamling – ingen fra Rogaland hadde anledning å delta på samlingen i 2022. 

Interessepolitisk arbeid og brukermedvirkning 

- 

Økonomi 

Fylkeslaget i Rogaland er etter vedtektene en selvstendig økonomisk enhet og ansvarlig for egen 
økonomi. Fylkesavdelingen presenterer sitt årsregnskap i henhold til regnskapsstandard for ideelle 
organisasjoner. Styret mener at regnskapet gir et riktig bilde av utviklingen og resultatet til 
fylkesavdelingen.  

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.  

Fylkeslaget driver ikke med forskning og utvikling. 

 

Siden 2009 har Cerebral Parese foreningen Avd. Rogaland vært registrert i Brønnøysund, og vi 
mottar Grasrot midler gjennom Norsk Tipping. 

Likestilling og miljø 

Styret består av 7 kvinner og 1 mann. 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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Hilde Marie H. Fjellså  Siv Rita L. Larsen 

 

 

 


