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1. STYRET 
 
Styrets sammensetning i 2018: 
Leder:   Leann Bell Martinsen  
Nestleder:  Thomas Have Backe 
Kasserer:  Anders Nord  (Trude Thomassen kasserer fra 1.jan til 30. Mai) 
Sekretær:  Trude Holmsen  
Styremedlem: Hallgeir Huse 
Vara:   Yngvar Gunnlaugsson 
Vara:   Lars Andreassen 
 
 
2. STYRETS ARBEID 
 
Styret har hatt 1 styremøte i 2017 og 3 styremøter i 2018. 

Styrets arbeid har bestått i planlegging av foreningsaktiviteter og prosjekter, informasjons-

arbeid, søknader om driftsmidler og tilskudd, oppfølging av drift og regnskap samt rapporte-

ring.   

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

beid, interne aktiviteter/samlinger, samarbeid med Frambu og deltagelse i konferanser for 

så å formidle vesentlig innhold videre til våre medlemmer.   

I 2018 søkte vi om driftsmidler og tilskudd til sommerleir fra Barne-, Ungdoms- og familie-

etaten.   Vi søkte på, og fikk innvilget midler fra Tubfrim og Märta Louises fond.  I tillegg ble 

medlem i Funkis og fikk tilretteleggingstilskudd for kurset vi holdt ifm foreldresamlingen. 

Styre har også endret regnskapet og laget rutiner for å kunne få merverdiavgift refusjon.  

 
 
3. INFORMASJONSARBEID 
 
Foreningen jobber stadig med oppdatering og forbedring av vår internettside: 

www.angelman.no. Siden har informasjon om Angelmans Syndrom og linker til andre in-

formasjonskilder. Det finnes kontaktinformasjon og informasjon om aktiviteter i foreningen 

samt annet informasjon om relevante kurs/aktiviteter utenom foreningen.  

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

spørsmål. Adgangen til facebook administreres av foreningens egen nettadministrator.  
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Vi sendte ut 1 informasjonsbrev og julehilsen i des 2017 som gav en oversikt over forening-

ens planlagte aktiviteter i 2018. Vi bruker som oftest facebok siden til å informere om nytt 

og oppfordre medlemmene til å finne mer detaljert informasjon på nettsiden.   

Etter foreldresamling ble det sendt ut et elektronisk spørreskjema for å tilbakemeldinger fra 

samling og innspill til fremtidig samlinger. 

 
4. ARRANGEMENT OG KURSDELTAGELSE 
 
Foreningen arrangert familiesamling / sommerleir for angelmen og deres familier i Dyrepar-

ken 18.-20. mai.  Det var totalt 130 deltagere hvorav 34 var angelemen.  Vi bodde på Abra 

Havn, besøkte dyreparken, spiste frokost med sjørøvere og nødt felleskapet og god været! 

En vellykket og minnerikt helg for alle! 

  

Foreningen arrangerte kurset «Tilrettelegging i en angelman familie», foreldresamlingen og 

årsmøte på Hamar 20.-21. okt.  Hoved temaene var BPA og tilbake rapportering fra ASF 

konferansen i USA. I tillegg var FTU (friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede) arbeid 

presentert og etterfulgt av en praktisk runde ut i det frie.   På lørdagskveld var det fest mid-

dag og kahoot og på søndag ble avholdt avholdt generalforsamling.  Vi var 41 foreldre og 

søsken som representerte 24 angelmen. Det var i tillegg flere som jobber med angelmen 

som var med på selve kurs delen om BPA. 

 

Foreningen deltok ikke i andre kurs eller konferanser i 2018. 

 

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

Foreningen deltok på Brukermøte, har gitt innspill til kurs utvikling og foreslått foredragshol-

dere ifm fremtidige kurs.  Vi i tillegg holder vår medlemmer oppdatert ift viktig informasjon 

om/fra Frambu. 

 

Styret fortsetter å jobbe med samarbeid/nettverk i Scandinavia og inviterte representanter 

fra Danmark og Sverige til vår foreldre samling i 2018.  
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6. ANDRE AKTIVITETER 
 
I forbindelse med Angelman Awareness day 15. februar sendte styre ut en skriv om AS til 

alle våre medlemmer og oppfordret de til å sende dette videre til tjenesteytere, skoler og 

andre, samtidig som vi oppfordret alle til å bruke sin «NFAS pins» og synliggjør dagen. 

 

Vi jobber fortsatt med oppdatering av «Angelmanskapet», et hefte med informasjon om og 

bilder av våre AS familier. Hefte skal trykkes og distribueres i 2019. 

 

«Angelman sengen» er fortsatt til låns i foreningen og har ført til at flere av våre medlem-

mer har kunnet reise på ferie i 2018 og noen medlemmer har anskaffet egen seng. 

 
 
7. MEDLEMMER 
 
Antall betalende medlemmer ved utgangen av 2018 var: 

Totalt: 481 hvorav 86 personer med Angelman syndrom. 

En Angelman utmeldt. 

 

Foreningen har hatt en økning på ca 15% i medlemsantall det siste året. ( var 450 i 2017) 
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8.  UNDERSKRIFT AV STYRET 
 
 
Dato 10/2 - 2019 
 
 
Thomas Haave Backe/ Leder     Yngvar Gunnlaugsson/Nestleder  
 
 
 
Anders Nord / Kasserer     Hallgeir Huse /Styremedlem 
 
 
 
 
Elise Hovde Ingolfsen / Styremedlem   Leann Bell Martinsen / Sekreter 
 


