
HAMAR OG OMLAND PARKINSONFORENING 

Årsberetning for 2018 
 

Årsmøte: 

Ble holt 30.01. 2019 - kl.18.00, Ottestad Menighetssenter, 

    Kjonerud 

 

Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning: 

Sekretær/Kontaktperson   Solveig H. Jørstad  

Styremedlem    Tore Olav Nielsen  

Styremedlem     Arne Christiansen     
     

Varamedlem    Per Pettersen 

       

Valgkomite`     Gerd Karin Lien 

      Kirsten M. Grøholt 

Varamedlem              Eldbjørg Skogli 

 

Revisor     Bjørg Tove Norstad 

 

Representant HPF    Styret   

 

Turkomite`     Aud Hoel 

      Kari Bråten 

 

 

Medlemsoppslutning for 2018; Hovedmedlemmer 65, Nærmeste pårørende,18 

 Støttemedlemmer,18 Æresmedlemmer 2, til sammen 106 medlemmer. 

 



Styremøter; Det er avholdt ;4 styremøter, 1 «minimøte» med tur komiteen, 4 telefonmøter 
og 31 saker er behandlet.   

 

De viktigste sakene har vært: 

 
• Arbeids – og Aktivitetsplaner for HOPF (Hamar og omland PF) 
• Budsjett 
• Søknader om økonomisk støtte – Norges Parkinsonforbund(NPF), Sparebanken 

Hedmark, og Stange kommune. 
• Rapporteringer til (NPF) Lotteri- og stiftelsestilsynet og Teknobingo 
• Likepersons arbeid  
• Forberedelser/planlegging av arrangementer 
• Trimtilbudet til medlemmene  

 

Møter i organisasjonen: Kontaktperson har deltatt på; 2 møter med Hedmark  

 Parkinsonforening, det ene med hele styret. 

 

Andre oppdrag for Hamar og omland Parkinsonforening: 

Eldbjørg Skogli representant for HOPF på Norges Bingo - og lotteriforbund.  Reidar 
Hval møter i «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne» i Stange. Kolbjørn 
Hellum er medlem i Hamar kommune sitt «Brukerråd», og har møtt 1 gang. Solveig 
H. Jørstad er vara, og hun har møtt 2 ganger i høst. Solveig har møtt på 3 møter ifht 
kommunens undersøkelser/kartlegging av Frivillighets arbeid i Hamar kommune, 
samt deltatt på Unity Walk i Elverum. Det har ikke vært noen på 
Likepersonsopplæring dette året, av ulike grunner. Styret har jobbet med å få lokale 
til styremøter og oppbevaring av foreningens saker. 

 

Lagets arrangementer for medlemmene: 

• Årsmøte 18.02.2018 – 18 medlemmer møtte. Årsmøte gikk greit, valget tok tid, da 
valgkomiteen ikke hadde noen forslag. Det var to personer igjen i styre, men vi 
trengte en person til for å kunne ta beslutninger/gjøre vedtak. Etter hvert kom det et 
benkeforslag til styremedlem og da løste problemene seg slik at foreningen har hatt 
en minimumsstyre dette året. Etter et langt årsmøte smakte det godt med kaffe og 
kaker, og hyggelig sosialt samvær. 
 

• Parkinsonseminar på Terningen arena i Elverum 15.01.18. et samarbeid mellom 
HPF og Høyskolen for helse - og idrettsfag. 
 

• Storhamar Videregående ønsket representanter fra HOPF til informasjon og samtale 
om Parkinsons sykdom. Erling og Solveig Jørstad møtte. 



 
 

• Håkon Dahl gikk på Nansen skolen på Lillehammer – han arrangerte temamøte om 
Parkinsons sykdom. 
 

• Parkinsondagens markering var ved Tore O. Nielsen - ble intervjuet av Hamar 
Dagblad. 
 

• Vårmøte 25.04.18. – Kjonerud Ottestad Menighetssenter der møtte 22 venner av 
Parkinsonforeningen. Håkon spilte til allsangen og «Par i hjerter» underholdt oss 
med sang og spill til glede for de fremmøtte. Ellers kaffe m/tilbehør og loddsalg. 
 

• Unity Walk lørdag 2. juni Elverum – mellom 5-10 medlemmer møtte opp, noen gikk 
marsjen – de fleste ble der for underholdningen videre utover dagen. 
 

• Busstur 06.06.18 – turen gikk til Norsk Teknisk Museum i Oslo. Turkomiteen hadde 
leid buss med plass for rullestoler, men da påmeldingsfristen var ute var det16 
påmeldte - derfor ble det minibuss - noe som fungerte godt. Alle var godt fornøyd 
med det de opplevde på Teknisk museum, også fornøyd med bevertningen og 
sjåføren. 
  

• Fest på Høsbjør 29.08.18 – ble det ikke noe av pga for få påmeldte (17 m/styret), 
det syntes vi i styret var for få i den store speilsalen. Da vi måtte avlyse fikk vi en 
hyggelig beskjed fra Høsbjør at vi var velkommen neste år! 

 
 

• Høstmøte 17.10.18 på Kjonerud – Samlet 17 deltagere til sosialt lag - det var lenge 
siden vi treftes sist så gleden ved å treffes var god. Ivar Refsdal leste for oss fra 
bl.a. Jacob Sande, Haldis Moren Vesaas og Hans Børli. Styret informerte om nye 
aktiviteter som vi vil prøve å få til, Bowling, Boksing og kanskje Boccia. 
 

• Tirsdag 27.11.18 kl.14.00 var alle medlemmene invitert til Bowling på Hamar, 13 var 
påmeldt,11 møtte og 9 «bowlet», alle fikk det bra til og moret seg godt. Etterpå 
spiste vi Pizza – i trivelig lag. Bowling er noe medlemmene kan ordne selv når de 
ønsker – det blir ikke noe foreningen legger opp til. 
 

• Julemøte den 05.12.18 på Kjonerud – 23 Parkinsonvenner møttes til førjulshygge. 
Tradisjonen tro spilte en gruppe fra Veterankorpset og fikk oss i god julestemning. 
Mat er også tradisjon – gryterett m/ tilbehør smakte godt. Reidar Hval leste 
Prøysen-fortellinger, Tore O. Nielsen sang «O, helga natt»  
ved pianoet Harald Norby – veldig flotte bidrag fra alle tre! 

 
• Trim i Ottestadhallen, noen er der på trim hver onsdag. Vi skulle gjerne hatt en større 

plass for trening. Men etter mange telefoner og samtaler er styret ikke kommet frem 
til noe bedre. Foreningen har blitt forespurt av fysioterapeut v/ Stange hallen om hvor 
mange som vil være med å trene der eventuelt. Det er vanskelig for oss å svare på, 



men vi har svart hvor mange som trener på Ottestad pr. nå og at det kanskje blir 
flere om «forholdene» bli bedre. 
 

• To medlemmer Aud Hoel og Morten Saltvik har vært på besøk hos Oslo Bokseklubb 
som har tilbud til mennesker med Parkinsons sykdom. Anne Wildhagen fra Hedmark 
Parkinsonforening var reiseleder. Alle var fornøyd med det de opplevde. 
 

• Parkinsonuka febr./mars 2018 på Savalen Høyfjellshotell, vi har ingen oversikt om 
hvor mange som har vært der, da den enkelte må melde seg direkte til Savalen for 
oppholdet.  
 

• Helsereise – i 2018 har ingen søkt om tilskudd til helsereise. 
 

• Styret har gått inn på avtale om å leie et rom hos LHL i huset de leier på Tjuvholmen. 
Der er det pass til å ha styremøter – samt å oppbevare saker som hører foreningen 
til, det er kjøp inn noen møbler (brukte). Vi har en leieavtale som er for 1 år – som 
kan videreføres om ønskelig. LHL har også plass for evt. Boksing i kjelleren – de vil 
muligens bli med på å søke f.eks. Ekstrastiftelsen om midler – da må det lages et 
prosjekt om hva midlene skal brukes til. 
 

• Kakelevering til Teknobingo Storhamarsentret – hver 1. søndag 10 måneder pr. år – 
ikke juli og august. Alle medlemmer kan delta, liste klar t.o.m. juni-19. 

 

Web ansvarlig:  

Gjør en fantastisk viktig jobb for foreningen – vi håper de fleste har vært innom vår 
nettside og funnet informasjon og mange flotte bilder fra våre arrangement, bl.a. 

 

Oppsummering: 

Styret i foreningen kan se tilbake på et arbeidsår med moderat aktivitet, det er flere 
årsaker til det, bl.a. har vi vært et minimumsstyre. Aktivitets- og tiltaksplaner er vi i 
mål med. Vi kunne sikkert vært flinkere til å være synlig i media og i nærmiljøet. 
Parkinsondagen (11.april) bør vi prøve å markere årlig. Styret har fått flere 
ønsker om aktiviteter, noe har vi prøvd og noe er på planleggingsstadiet. Det nye 
styret finner sikkert ut hvordan de vil gå videre med aktiviteter. Vi ønsker lykke til! 


