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1. STYRET 
 
Styrets sammensetning: 
Leder:   Leann Bell Martinsen  
Nestleder:  Thomas Have Backe 
Kasserer:  Anders Nord 
Sekretær:  Trude Holmsen  
Styremedlem: Katrine Oreld 
Vara:   Yngvar Gunnlaugsson 
Vara:   Hallgeir Huse 
 
2. STYRETS ARBEID 
 
Styret har hatt 4 styremøter i 2016. 

Styrets arbeid har bestått i planlegging av foreningsaktiviteter og prosjekter, informasjonsarbeid, 

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 informasjonsarbeid, samarbeid 

med Frambu og deltagelse i konferanser for så å formidle vesentlig innhold videre til våre medlem-

mer.   

I 2016 søkte vi om driftsmidler og tilskudd til sommerleir fra Barne-, Ungdoms- og familieetaten.   

Styret planla og gjennomførte sommerleir, foreldre og eldre søsken samling, sendte ut 3 informa-

sjonsskriv og flere informasjons e-post samt etablerte ny internett side.   

Vi sendte i tillegg 2 deltagere til Angelman International Scientific conferance i Lisboa. Styret har 

også laget egen Angelman pins samt begynt planlegging av 20 års Jubileum i 2017. 

 
3. INFORMASJONSARBEID 
 

Foreningen har opprettet nytt nettside: www.angelman.no i 2016. Siden har informasjon om Angel-

mans Syndrom og linker til andre informasjonskilder. Det finnes kontaktinformasjon og informasjon 

om aktiviteter i foreningen samt annet informasjon om relevante kurs/aktiviteter utenom fore-

ningen. 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 en julehilsen og 2 informasjonsbrev som oppsummerer foreningens aktiviteter og andre 

aktiviteter som kan være relevant for våre medlemmer. I tillegg har brukt e-post flittig for å infor-

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

 
 
4. ARRANGEMENT OG KURSDELTAGELSE 
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Foreningen arrangert sommerleir for angelmen og deres familier i Abra Havn ved Dyreparken 13.-

15. mai. Det vare en kjempe suksess med 24 familier, totalt 105 personer deltok. Det var sjørøver 

frokost og båttur med selveste Kaptein Sabeltann i tillegg til 2 dager i Dyreparken med alt den har 

å by på.   

 

Foreningen arrangerte foreldre og søsken samlingen i Nydalen, Oslo 14.-16. okt.  Helgen ble valgt 

på grunn av hjelpemiddelmessen i Lillestrøm.  Vi ønsket å tilrettelegge slik at våre medlemmer 

kunne koordinere helgen med en tur til messen.  Hoved temaene for samlingen var hjelpemidler, 

forskning og kommunikasjon.  Det var flere som hadde med hjelpemidler til samlingen og på lør-

dagskveld fikk vi testet noen av dem i forbindelse med en lek på kvelden. Vi hadde 48 deltagere 

som representerte 23 angelmenn. Det ble også  

avholdt landsmøte på søndag samme helg. 

 

Deltagelse på andre kurs/konferanser  

Foreningen sendte to deltagere til Angelman International Scientific Conferance i Lisboa i septem-

ber.  Denne konferansen var veldig bra og våre to deltagere kom hjem med mye bedre kunnskap 

om hva som skjer med forskning og klarte å formidle dette til våre  

medlemmer på en fantastisk måte på foreldre samlingen.   

Vi valgt å ikke delta på ISAAC Norges sin årlige konferanse, samt heller ikke Sor Stifelsens konfe-

ranse selv om hoved tema var NOU 2016:17 På lik linje -Åtte løft for å realisere rettigheter for per-

soner med utviklingshemming. 

 
5. FRAMBU OG ANNET NETTVERKSARBEID 
 
Foreningens kontaktperson på Frambu er Bente Hunn. 

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

virksomhet samt gi innspill til ønsker og behov knyttet til kurs for våre medlemmer.  Frambu ble 

forespurt om å delta på foreldresamlingen men kunne ikke på grunn av overgang til ny kontakt 

person. 

 

Styret har diskutert gjennom 2015 og 2016 for å prøve få til et samarbeid eller nettverk i Scandina-

via og dette skal følges opp videre i 2017. 
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6. MEDLEMMER 
 
Antall betalende medlemmer ved utgangen av 2016 var: 

Totalt: 395 

Av disse var det 2 helt nye familier og 77 personer med Angelmans Syndrom 

 

Foreningen har hatt en økning på ca. 12 % i medlemsmassen stort sett på grunn av nye  

måter å informere og registrere medlemmer. 

 
 
7.  UNDERSKRIFT AV STYRET 
 
Dato 29/1 - 2017 
 
 
Leann Bell Martinsen / Leder     Thomas Haave Backe/ Nestleder 
 
 
Anders Nord / Kasserer     Hallgeir Huse /Styremedlem 
 
 
Trude Holmsen / Sekretær 


