
  

 
Baklidammen i Bymarka i Trondheim 

 
 

 
Årsmøte i Trøndelag Parkinsonforening 

tirsdag 3. mars 2020 kl. 1700 
Scandic Stiklestad 

 
 
   SAKSLISTE 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 2019 
3. Regnskap 2019 og revisors beretning 
4. Fordeling av midler - sak fra Trondheim Parkinsonforening 
5. Arbeidsprogram 2020 
6. Budsjett 2020 
7. Valg 

 
 
Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av budsjett og årsberetning. 
 
Saksdokumentene sendes de årsmøtevalgte delegatene. Dokumentene ligger også på 
foreningens hjemmeside. 
 
 
Følgende varsel om årsmøtet ble sendt til alle medlemmene den 6. januar 2020: 

"Trøndelag Parkinsonforening holder sitt årsmøte tirsdag 3. mars 2020. Saker til 
årsmøtet sendes styret på e-post  trondelag@parkinson.no innen mandag 3. februar. 
Årsmøtet vil være åpent for alle medlemmer, men kun årsmøtevalgte delegater har 
tale- og stemmerett. " 

 
 

Vel møtt! 

mailto:trondelag@parkinson.no
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Årsberetning for 2019  
 

Trøndelag Parkinsonforening 
 
Generell informasjon 
 
Antall medlemmer 

      
635 (03.01.2020) 

 
Antall likepersoner 

 
17 

 
Antall styremøter 

      
7 

Har hatt minst én 
medlemsrettet aktivitet i 2019, 
sett kryss (obligatorisk). 

 
x 

 
Fylkestilhørighet 

 
Trøndelag 

 
Dato/sted for 
årsmøtet:  
 

 
03.03.2020, Scandic Stiklestad 
 

Styrets beretning 
Innledning 
 
2019 var det første året med et samlet Trøndelag. NTPF og STPF ble slått sammen 
02.02.2019, en sammenslåing basert på Vedtaksprotokollen av 31.10.2018. 
 
Styret har i perioden hatt 5 ordinære møter (februar, april, juni, september og 
november) samt 2 ekstra møter (august og januar). I tillegg hadde vi en e-
postutveksling på hastesak "sak 47 - Overføring av midler til nye lokalforeninger".  
 
Fylkesstyrets Arbeidsprogram 2019 har vært styrende for arbeidet. 
 
Sittende styre pr. 31.12.2019 (obligatorisk) 
 
VERV: NAVN: 
LEDER Viktor Normann Iversen 
NESTLEDER Astrid Nielsen Skauge 
ØKONOMIANSVARLIG Alf Magne Bye 
STYREMEDLEM Torbjørn Akersveen 
STYREMEDLEM Ingvill Bogan Larsen 
VARAMEDLEM Sissel Bremseth (yngrekontakt) 
VARAMEDLEM Thor Einar Hjelmeland 

 
Dato for valg av styret: 02.02.2019. 
Funksjonsperiode: 02.02.2019 - 03.03.2020 
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Andre verv 
 
VERV: NAVN: 
YNGREKONTAKT Sissel Bremseth 
MEDLEM YNGREUTVALGET NPF Sissel Bremseth 
STYREMEDLEM FORBUNDSSTYRET Heidi Elisabeth Bye 2019-2021 
STYREMEDLEM FORBUNDSSTYRET Astrid Nielsen Skauge 2019-2021 
FFO HOVEDSTYREMEDLEM Alf Magne Bye 

 

Medlemsutvikling 
 
Pr. 31.12.1018 hadde NTPF 272 medlemmer og STPF hadde 330 medlemmer. 
Pr. 31.12 2019 hadde TPF 635 medlemmer, en økning på 33 medlemmer i 2019. 
 
Medlemsmøter 
 
Det ble avviklet 3 medlemsmøter i forbindelse med opprettelsen av Værnesregionen 
Parkinsonforening, og 1 møte i forbindelse med etablering av Gauldal-Oppdal 
Parkinsonforening. 
Medlemsmøter er i følge vedtatt arbeidsfordeling lokalforeningenes hovedansvar. 
 
Brukermedvirkning i råd og utvalg 
 
Et prioritert arbeidsområde har vært å styrke brukermedvirkningen i 
spesialisthelsetjenesten. Vi er godt plassert rundt omkring i helseregionen. Men dette 
er et område som trenger kontinuerlig oppmerksomhet. 
 
Helseregionen: 

x Regionalt brukerutvalg (Helse Midt-Norge) 2018/2019 - Joar Tapper Brobakk 
(vara) 

Helseforetak: 
x St. Olavs Hospital/Brukerråd - Solveig I Taylor 2019/ Tora M Rømo 2019 
x St. Olavs Hospital/ Brukergruppe NEVRO - Jan H Pedersen 2018-2019 
x Helse Nord-Trøndelag/ Brukerutvalg - Viktor N Iversen 2018-2019 
x HNT/ Kvalitets og sikkerhetsutvalget - Viktor N Iversen (vara) 2018-2019 
x Sykehusapotekene/ Brukerutvalg - Alf Magne Bye 2018-2019 
x Lærings- og mestringssenter HNT/ Brukerrepresentant - Sissel Bremseth 

Annet: 
x Kastvollen rehabiliteringssenter/ Brukerutvalg - Alf Magne Bye/Svein Snekkvik 

(skifte mars 2019) 
x Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag 

(RLF) 2019-2023 - Astrid N Skauge (vara) 
x KFU Trondheim 2019-2023 - Torbjørn Modig 

 
Likepersoner 
 
Trondheim Parkinsonforening  7 likepersoner 
Inntrøndelag Parkinsonforening  5 likepersoner 
Namdal Parkinsonforening  4 likepersoner 
Gauldal/Oppdal Parkinsonforening 1 likeperson 
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Yngrearbeid 
Yngrekontakten har i perioden vært vararepresentant i fylkesstyret, samt deltatt i det 
nasjonale nettverket for yngrekontakter. Foreningen har arbeidet aktivt mot yngre, og 
det er utarbeidet en toårig arbeidsplan for dette.  
Lokal aktivitet: Kafétreff/ Bowling arrangeres på forespørsel fra medlemmer og på 
eget initiativ. Nasjonale- og lokale samlinger for yngre og deres pårørende: 
Yngreseminar på Pellestova/ Yngretreff 2019 #MIDT I CAMPEN på Stornesøra (40 
deltakere). Deltakelse i ulike arrangement for yngre: Artic Race, Vesterålen/ 
Futsalturnering Vejle/ Europeisk fotballturnering København. 
I tillegg har yngrearbeidet bestått av likepersonarbeid og samarbeid med Kastvollen 
Rehabiliteringssenter og lærings og mestringssenteret HNT.  
Yngrearbeidet har bidratt til flere treffpunkt for lokalforeningenes medlemmer (yngre 
og andre) gjennom arrangement og annen aktivitet. 
 
Arbeid rettet mot helsepersonell 
 
Fylkesforeningen har vært aktivt deltakende i utprøving av forbundets sykehjems-
kampanje. 
 
Økonomi og inntektsgivende arbeid, kort beskrivelse 
 
NB: Regnskap vedlagt på eget skjema. 
 
Arbeidsgrupper, utvalg og prosjekter -  NYE LOKALFORENINGER 
      
En hovedsak i perioden har vært å følge opp målsettingen om å etablere flere 
lokalforeninger. Ved oppstart av Trøndelag Parkinsonforening hadde vi 3 
lokalforeninger: Inntrøndelag, Namdal og Trondheim.  
Gauldal/Oppdal Parkinsonforening ble stiftet 28.03.2019 og holdt sitt første årsmøte 
11.06.2019. Nedslagsfelt: Holtålen, Melhus, Midtre-Gauldal, Oppdal, Rennebu og 
Røros kommuner (72 medl. pr. 31.12.2019). 
Værnesregionen Parkinsonforening ble stiftet 28.08.2019 og holdt sitt første 
årsmøte 02.12.2019. Nedslagsfelt: Frosta, Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal 
kommuner (49 medl. pr. 31.12.2019). 
 
Med dette har Trøndelag Parkinsonforening 5 aktive lokalforeninger. 
 
 Sted og dato  
 
Stiklestad, 03.03.2020 
Underskrift, leder eller to styremedlemmer 
      
 
      
 
 





BALANSEREGNSKAP 31.12.19
Trøndelag Parkinsonforening

09.01.2020 10:42:17

 Periode 0-12 2019 Noter
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.
 1920 - 4212.44.93905 88 841 1
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.88 841
Sum OMLØPSMIDLER 88 841
SUM EIENDELER 88 841
EGENKAPITAL
 2050 - Fri egenkapital -34 459
Sum EGENKAPITAL -34 459 1
LEVERANDØRGJELD
 2400 - Samlekonto kreditor -54 382 1, 2
Sum LEVERANDØRGJELD -54 382
Sum KORTSIKTIG GJELD -54 382
SUM GJELD & EGENKAPITAL -88 841
Sum BALANSE

1 Resultatregnskapet viser ''et bokført underskudd på 25 541 kr.  
Dette er ført mot egenkapitalen, slik at fri egenkapital  er 34 459 kr.  
Sum fri egenkapital og leverandørgjeld er til sammen 88 841 kr = bankbeholdningen 
Trøndelag parkinsonforening fikk fra de gamle fylkesforeningene 60 000 i startkapital. 
Etter at undereskuddet for 2019 er dekket, gjenstår altså kr 34 459. 
Det vil si at vi har 34 459 kr igjen av «matpakken»  på 60 0000 kr 
vi fikk med oss fra de gamle  fylkesforeningene

2 2400 Samlekonto kreditor består av 2 poster; momskompensasjon 
som	er	utbetalt	til	lokalforeningene	etter	31.12.19	og	betaling	
for lokalforeningenes rollup'er, som er gjort etter årskifte.  



 



 

 
 
 
Årsmøte 2020 
Sak 4: Fordeling av midler - sak fra Trondheim Parkinsonforening 

 
 
Henvendelsen fra TRPF: 
"Jeg viser til årsmøtet i Trondheim Parkinsonforening 29. januar 2020 der jeg pekte på at 
fordelingen av driftsmidler mellom organisasjonens 3 nivå må fastsettes i samband med 
årsmøtene.   
1. Kontingenten 
Den har forbundsstyret brukt det meste av og resten har gått til lokalforeningene. Noe av 
medlemskontingenten må nå gå til driften av fylkeslagene. 
Det er mest ryddig at medlemskontingenten går til drift av egen organisasjon. 
Fordelingen mellom de ulike nivå må drøftes og fastsettes av landsmøtet. 
2. Øvrige inntekter  
Dette er offentlig og privat støtte som kan variere fra år til år. Av hensyn til giverne må disse 
inntektene som hovedregel brukes til lokal aktivitet. Dette må synliggjøres og bruken meldes 
tilbake til giverne. Mye av disse inntektene framkommer etter søknad. 
Søknadene må utformes av det samme nivå som tilskudds-giverne befinner seg. 
Eks: Lokallagene må søke på tilgjengelige midler på kommunalt nivå. 
Lokallag som omfatter flere kommuner, bør søke alle innenfor sitt kommunale område. 
Fylkeslagene er på fylkestingsnivå og helseregionnivå. Fylkeslagene har ansvar for søknadene, 
her, men må fordele disse inntektene på lokallagsnivå hvor lokallagene produserer de ulike 
tilbudene til enkeltmedlemmene. 
Tilsvarende for forbundsstyret på landsplan. 
Oppsummert: SØK -BRUK – SYNLIGGJØR. "               Joar Tapper Brobakk 
 
 
 
Nyorganiseringen har nå vert i drift i 1 år som er for lite til å få fram pålitelig erfaringstall.   
Det Trondheim Parkinsonforening her peker på er viktig å følge opp. 
Det ser ut for at det stilles mindre midler til rådighet fra de offentlige enn tidligere 
(Fylkeskommunen, Helse Midt Norge). Når det gjelder fordeling av tildelte midler fra offentlige 
instanser og andre aktører viser styret til årets budsjett og arbeidsplan som er styrets forslag. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet ber styret gjøre en grundig vurdering av fordelingen av de midler som kommer til 
fylkesforeningen som skal fordeles og legge det fram for årsmøtet i 2021. 
 

 
 



 

 
Arbeidsprogram 2020 

 
 

Norges Parkinsonforbunds arbeidsprogram er retningsgivende for arbeidet i alle organisasjonsledd. 
Forbundets program for 2020-2021 omtaler følgende områder:  
x organisasjonsutvikling, møteplasser, interessepolitikk, informasjon og forskning. 
I tillegg vedtok landsmøtet to hovedsatsinger i perioden:  
x ParkinsonNet - implementering i hele landet  
x Styrke tillitsvalgte i fylkes- og lokalforeningene. 
 
Fylkes- og lokalforeningsstyrene tilpasser programmet til egen virksomhet, økonomi og kapasitet. 
 
 
Trøndelag Parkinsonforenings arbeidsprogram for 2020 
Fylkesforeningen har en rådgivende og støttende funksjon i forhold til lokalforeningene, som i sin tur 
har hovedansvaret for medlemsrettet aktivitet. Et godt samarbeid med lokalforeningene er en 
forutsetning for et godt resultat i arbeidet med å ivareta medlemmenes interesser. 
 
Vi tar utgangspunkt i det arbeidet som ble lagt ned i forrige periode og ønsker i tillegg å rette fokus 
mot en del nye områder.  
 
 
Organisasjonsutvikling -  
x Etablere et foreningstilbud i regionene Orkland og Fosen, i samarbeide med Trondheim 

Parkinsonforening. 

Møteplasser -  
x Arrangere yngrecamp i Namdalen. Det søkes midler hos stiftelsen DAM (tidligere ExtraExpress). 

Yngrekontakten har her en sentral rolle. 
x Etablere et tilbud til de sykeste med Parkinson. Organiseres som et fellesprosjekt med 

lokalforeningene. Det er søkt Helse Midt-Norge om prosjektmidler. 
 
Interessepolitikk -  
x Spesialisthelsetjenesten 

Etablere et erfaringsforum for DBS-opererte. Formålet er blant annet å kartlegge erfaringene de 
opererte har spesielt i forhold til oppfølging etter operasjonen.  
 

 
 
 
Innstilling: 
Arbeidsprogram 2020 vedtas. 



Trøndelag	parkinsonforening.	Budsjett	2020

Budsjett	prosjekter Inn Ut

De svakeste Søknad	sent	HMN	+TPF 56	500 56	500

Lokalforening Søknad	sent	HMN 20	000 20	000

Yngrecamp Søknad	Damm	express	15.3 20	000 20	000

Delvis dekning av Levanger-treninga Søknad	sent	TPF 20	000 20	000

Økonomi	i	prosjektene 116	500 116	500

Driftsbudsjett Inn UT

Driftsstøtte	fra	HMN 50	000

Driftsstøtte	fra	TFK 25	000

Mva-kompensasjon 7	315

Returkontingent 72	000 72	000

 6510 - Kontorutstyr 10	000

 6700 - Regnskapskostnader 3	000

 6940 - Porto 1	000

 7400 - Kontingenter 2	000

 7420 - Gaver 1	800

 7770 - Gebyrer 200

 7720 - Årsmøte 20	000

 7710 - Styremøter 18	000

 7750 - Møtekostnader 5	000

 7140 - Reisekostnader 15	000

Styrehonorar 6	315

SUM	drift 154	315 154	315

Totalbudsjett 270	815 270	815

Ekstern	finansiering:
Fra	Helse	Midt-Norge: Søkt	om/Ovil	søke	om Mottatt

De	svakeste:	 36	500
Skape	lokalt	engasjement-lokalforeninger 20	000
Driftstilskudd	 50	000
Sum 106	500

Fra	Trøndelag	fylkeskommune:

Levanger-treninga 20	000
Driftstilskudd 20	000
Sum 40	000

Fra	Damm	Ekstra	express:

Yngrecamp.	SøknadsFrist	15.3 20	000



 

 

 
 
 
Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2020  

 
 
Leder    Leif Klokkerhaug IPF velges for 2 år 
Styremedlem   Astrid N Skauge GOPF på valg 2021 
Styremedlem  Torbjørn Akersveen  TRPF velges for 2 år 
Styremedlem  Jon Einar Værnes  GOPF velges for 2 år 
Styremedlem  Ingvill Bogan Larsen NPF velges for 1 år 
Varamedlem   Ivar Lerfald  IPF velges for 1 år 
Varamedlem   Åse Rørmark  NPF velges for 1 år 

 
 
 

Revisor / vara  Lars A Dyrnes  velges for 1 år 
 

 
 

Valgkomité  
leder  Alf Magne Bye velges for 1 år 
medlem Lars A Dyrnes  velges for 1 år 
medlem Ellen H Havdal  velges for 1 år 
 


