
 

Årsberetning for 2021 

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. Fylkesavdelingene har ansvaret for å arrangere 
medlemstilbud og likemannsaktiviteter lokalt. Fylkesavdelingenes arbeid og alle aktiviteter foregår 
på frivillig basis ledet av et styre valgt på årsmøtet.  

Organisasjon 

Styrets sammensetning i perioden 
Leder 1 år 
Hanne Petersen 
Kasserer 2 år 
Sylvie Simonsen 
Styremedlem(mer) 
Lars Ivan Kingsrød Johansen 2 år 
Melisa Skopljak 1 år 
Jeanette Ekenes-Tangen 2 år 
Roger Aronsen 1 år 

Varamedlem(mer) 
Bahrudin Skopljak 1 år 

Representasjon 
Styret har medlem som sitter i  
BU SØHF . Bruker utvalget ved Sykehuset Østfold. 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Moss Kommune 
Brukerråd i Statped Sørøst 
Medlem av ISAAC Norge 
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ØSTFOLD



navn på fylkeslag

Styremøter 
Det er avholdt 4 styremøter 

Medlemsmøter 
Grunnet coronapandemien er det bare vært et medlemsmøte . Vi hadde foredrag og tema 
terapiridning. 

Årsmøte 
4 mars 2021 på Teams 

Medlemsutvikling 
Pr 31.12.21 var tallet 222 medlemmer  

Medlemstilbud og likemannsarbeid 
Grunnet coronapandemien har 2021 vært et år med et medlemsmøte 200921. 
På dette medlemsmøte hadde vi tema terapiridning med foredrag og visning av film. 

Kurs og opplæring 
Grunnet coronapandemien har det i 2021 ikke vært kurs eller opplæring. 

Interessepolitisk arbeid og brukermedvirkning 
Grunnet coronapandemien har det ikke vært noe tilbud . 

Økonomi 
Fylkesavdelingen i CP- Foreningen Østfold 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. Fylkesavdelingens 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.  
Fylkesavdelingen driver ikke med forskning og utvikling. 

Likestilling og miljø 
Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Styret skal etter vedtektene bestå et flertall av personer som 
selv har CP, og pårørende til mennesker med CP.  
Fylkesavdelingen forurenser ikke det ytre miljø, utover det som følger av reiser knyttet til møter og 
arrangementer.  
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