Arbeidsprogram 2018
Styremøter og styrets arbeid
Det planlegges ca fire styremøter i 2018.
Styremedlemmene deltar om mulig på kurs og samlinger som inviteres til fra CPforeningen nasjonalt, Funkis og FFO.
Medlemsmøter med erfaringsutveksling
Medlemsmøte holdes hver første torsdag i måneden fra februar, unntatt
sommermånedene. Møtene holde i møtelokaler hos NAV Østfold – Greåker. Det
tilbys en enkel servering, og det settes et tema for samtalen.
I tillegg vurderes to bowling aktiviteter, en i mars-april og en i oktober. Det tas
kontakt for å legge til rette for at alle kan delta på aktiviteten, uavhengig av
ferdighetsnivå og funksjonsnedsettelse.
Båtturer, sommeravslutning og julebord
Det planlegges to båtturer som er åpen for alle medlemmene, den 26. mai og 24.
november med Color Line Strømstad – Sandefjord. Begrenset deltakelse i henhold
til plass.
Sommeravslutning Hauge bruk, Rolvsøy, den 17. juni.
Juleavslutningen blir som vanlig på Balke gård 9. desember.
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Foreldresamlinger
Det planlegges to foreldresamlinger i 2018. CP-foreningen nasjonalt har tilbudt å ta
ansvar for å bestille plass og finne tema og foredragsholder, eks hos
barnehabiliteringstjenesten. Tema avklares i samarbeid med styret. Det settes av tid
til erfaringsutveksling for foreldrene.
Den første samlingen blir 10. april kl 18-20 på Quality Sarpsborg. I tillegg til
program for foreldre, kan evt barna og søsken bruke svømmehall hvis det er
ønskelig.
Den andre samlingen blir på Støtvig hotel den 28. oktober.
Økonomi
Styret søker om tilskudd til drift for 2019 fra det regionale helseforetaket, og evt
andre instanser.
Styret søker om ny kontrakt for å opprettholde inntekter fra bingoarrangement.

Brukermedvirkning og interessepolitikk
Styret kan foreslå medlemmer og tillitsvalgte som brukerrepresentanter, etter
henvendelse fra FFO eller på eget initiativ.
Etter kapasitet deltar styremedlemmer på FFOs møter og kurs, for å gi innspill og få
opplæring om interessepolitisk arbeid.

