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1. STYRET

Styrets sammensetning 

Leder: Leann Bell Martinsen  
Nestleder: Carina Natalie Andreassen 
Kasserer: Anders Nord 
Sekretær: Trude Holmsen 
Styremedlem: Katrine Oreld 
Vara: Håkon Hildre  
Vara: Hallgeir Huse 

2. STYRETS ARBEID

Styret har hatt 5 styremøter i 2015. Møte i mai ble gjennomført via nett samtale. 

Styrets arbeid har bestått av planlegging av foreningsaktiviteter og prosjekter,  informa-

sjonsarbeid, søknader om driftsmidler og tilskudd, oppfølging av drift og regnskap samt 

rapportering.  Styret jobber mot de mål som er definert i vedtektene og har lagt vekt på in-

formasjonsarbeid, samarbeid med Frambu og deltagelse i konferanser for så å formidle 

vesentlig innhold videre til vår medlemmer.   

I 2015 søkte vi om driftsmidler og tilskudd til sommerleir fra Barne-, Ungdoms- og familie-

etaten.   Styret planla og gjennomførte sommerleir, foreldre og eldre søsken samling, 

sendte ut 3 informasjonsskriv og flere informasjons e-post.   
Vi har i tillegg hatt en deltager i referansegruppen for ”Rettighetsutvalg for grunnleggende 

rettigheter til mennesker med utviklingshemming ” og gitt tilbakemelding til de som jobber 

med ”Skyggerapporten om oppfyllelse av FNs konvensjon om rettigheter til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne». Styret har også begynt planlegging av 20 års Jubileum som 

blir i 2017. 
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3. INFORMASJONSARBEID

Foreningen har egen nettside: www.angelman.no.  Siden har informasjon om Angelmans 

Syndrom og linker til andre informasjonskilder. Det finnes kontakt informasjon og informa-

sjon om aktiviteter i foreningen samt aktuelt informasjon om relevante kurs eller nettsteder. 

Vi har en lukket facebook gruppe der medlemmer kan dele erfaringer, diskutere og stille 

spørsmål. Adgangen til facebook administreres av foreningens egen nettadministrator. I år 

har vi sendt ut 3 informasjonsbrev som oppsummerer foreningens aktiviteter og andre ak-

tiviteter som kan være relevant for våre medlemmer. Vi har brukt e-post flittig for å informe-

re om aktuelle kurs og seminar som medlemmene og deres støtte apparat kan delta på.   

Vi har også jobbet med å få på plass en en informasjonsplatform som kan møte organisa-

sjons fremtidig behov.   

I november besluttet vi å inngå en avtale med en ny leverandør av nettside tjenester og 

har jobbe med utvikling av vår ny nettsiden som vi planlegger å lansere i jan. 2016. 

4. ARRANGEMENT OG KURSDELTAGELSE

Foreningen arrangert sommerleir for angelmen og deres familier på Selbu 19.-21. juni. 

Seks familier, totalt 29 personer, deltok. Det var båt tur, ridning, svømming, padling, gril-

ling, og andre hyggelige aktiviteter.  

Deltagelse på flere kurs/konferanser ble vurdert:  
Foreningen sendte to deltakere til ISAAC konferansen i april.  ASK er en av de viktigste 

områdene for angelmen og her skjer det en enorm utvikling.    

Foreningen sendte i tillegg to deltagere til ASF (Angelman Syndrom Foundation) sin konfe-

ranse i Chicago.  Disse konferansene viser seg å være verdifulle kilder til informasjon om 

forskning, helse relaterte utfordringer, samt opplæring og kommunikasjon.  ASF deler villig 

det arbeidet de gjør med andre og de ligger langt foran Norge på mange områder.  
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Foredrag fra konferansen og deltagelse i ”communicatin training series” seminarer har blitt 

gjort tilgjengelig for alle medlemmer. 

Vi valgt å ikke delta på ASSERT (Angelman Syndrome Support Education & Research 

Trust) sin internasjonale angelman konferanse i Liverpool  i oktober.  

Foreningens største arrangement er foreldre og søsken samlingen, som var i Trondheim 

30 okt. til 1 nov.  Vi hadde rekord mange deltagere med 64 stykk som representerte 27 

angelmen. Temaene for samlingen var kommunikasjon, forskning og foreningens aktivite-

ter.  Mye tid ble brukt til å videreformidle de mange spennende innlegg som kom frem ifm 

ASF og ISAAC konferansene. Det ble også avholdt landsmøte samme helg. 

5. DELTAKELSE I RETTIGHETSARBEID
 
Elfinn Færevåg har blitt foreningens kontakt person ut mot organisasjoner som jobber med 

rettighetsspørsmål.  Han er vår representant  i referansegruppen for ”Rettighetsutvalg for 

grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming ” og har deltatt i 3 av de 4 

referansegruppe møter.  Han har i tillegg informert om arbeidet ifm samling og gjørt mulig 

dialog om rettighetsspørsmål vi vår facebook gruppe.  

Det er i tillegg Elfinn som har vært med å besvare forespørsel om innspill til ”Skyggerap-

porten om oppfyllelse av FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funk-

sjonsevne».  

6. FRAMBU OG ANNET NETTVERKSARBEID

Foreningens kontaktperson på Frambu er Bjørg S. Hoem 

Foreningen deltok på Brukermøte og har samarbeidet om å spre informasjon om Frambus 

kursvirksomhet samt gi innspill til ønsker og behov knyttet til kurs for våre medlemmer.  
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Frambu deltok på foreldre samlingen for både å gi informasjon og få innspill fra medlem-

mene. 

Styret har diskutert å prøve å få til et samarbeid eller nettverk i Scandinavia og dette skal 

følges opp videre i 2016. 

7. MEDLEMMER

Antall betalende medlemmer ved utgangen av 2015 var: 

Totalt: 342 

Av disse var det 3 helt nye familier og 65 personer med Angelmans Syndrom 

Foreningen har hatt en liten nedgang i medlemsmassen siden 2014. Dette kommer bla 

annet av nye kriterier for hva som defineres som medlem og krav til at medlemmer må 

selv betale eller signere for sitt medlemskap.  Foreningen jobber med å finne å måte å gjø-

re det lettere for medlemmer å registrere seg. 

8. UNDERSKRIFT AV STYRET

Dato 30/1 - 2016 

Leann Bell Martinsen / Leder  

Anders Nord / Kasserer 

Trude Holmsen / Sekretær
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