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1. STYRET 

 

Styrets sammensetning i 2019: 
Leder:   Thomas Have Backe  
Nestleder:  Yngvar Gunnlaugsson 
Kasserer:  Helene Andersen 
Sekretær:  Elise Hovde  
Styremedlem: Hallgeir Huse 
Vara:   Lars Andreassen 
 
 

2. STYRETS ARBEID 

 

Styret har hatt 4 styremøter i 2018, og 4 styremøter i 2019 
Styrets arbeid har bestått i planlegging av foreningsaktiviteter og prosjekter, informasjonsar-
beid, 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 2019 søkte vi om driftsmidler og tilskudd til sommerleir fra Barne-, Ungdoms- og familie-
etaten.  
Styret har også fulgt opp endring av regnskapet og rutiner for å kunne få refundert merver-
diavgift. 
 
 
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 infor-
masjonskilder. 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.  
Vi sendte ut 1 informasjonsbrev i desember 2018 som gav en oversikt over foreningens 
planlagte aktiviteter i 2019. Vi bruker som oftest facebook-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 

 

a) Foreningen arrangert familiesamling / sommerleir for angelmen og deres familier ved 
røde kors senteret (Heia Eidene) på Tjøme 09.-11. august 2019.  Det var totalt 38 
deltagere hvorav 11 var angelmen. Vi bodde på Eidene, var på båttur, badet i regnet, 
gikk hinderløype, tok zip-line og avsluttet med en dag på ridesenter ved verdens 
ende. Så som så med været, men god stemning og en minnerik helg for alle! 
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b) 8-10.april sendte vi to medlemmer til Isaac-konferansen ved Sundvollen Hotell. Isaac 
er en internasjonal medlemsorganisasjon som har fokus på alternativ og supple-
rende kommunikasjon (ASK), et evigvarende viktig tema for våre personer med AS 
som ikke har talespråk. 

 
c) Fra fredag 18/10 til søndag 20/10 arrangerte foreningen foreldre-/søskensamling i 

Trondheim. Tema for dette seminaret var  
 

a. Nyheter fra ASK og Isaac-konferansen som ble avholdt i april dette året (se 
over).  

b. Vi hadde besøk av NAKU (Nasjonal Kompetansemilø om Utviklingshemming) 
som hadde et innlegg om uønsket og utagerende adferd, hva vi kan gjøre og hvor-
dan forholde oss til tvangsloven.  

c. Mikrostyre: Innlegg fra et medlem som sammen med sin hjemkommune tester ut en 
modell for hvordan våre personer med AS kan bli ivaretatt på en god og trygg måte 
når vi som foresatte blir eldre og dør. 

d. Årsmøte: Søndag ble det avholdt årsmøte med gjennomgang av blant annet øko-
nomi, medlemstall, styrets planer og arbeid ble presentert, samt valg av styre og va-
ramedlemmer og underskrift av årsprotokoll. 

 
Foreningen deltok ikke i andre kurs eller konferanser i 2019. 
 
 
5. FRAMBU OG ANNET NETTVERKSARBEID 

 

Foreningens kontaktperson på Frambu er Bente Hunn, dog er det i skrivende stund 13 fag-
personer ved Frambu som er knyttet til diagnosen Angelman Syndrom.  
NFAS deltok på brukermøte, ga innspill til kursutvikling og har foreslått foredragsholdere ifm 
fremtidige kurs. I tillegg har vi holdt våre medlemmer oppdatert ift viktig informasjon om/fra 
Frambu, blant annet i forhold til aktuelle kurs. 
 
Styret fortsetter å jobbe med samarbeid/nettverk i Scandinavia, men inviterte ikke represen-
tanter fra Danmark og Sverige til vår foreldresamling i 2019, slik vi gjorde i 2018.  
 
 
6. ANDRE AKTIVITETER 

 
I forbindelse med Angelman Awareness day 15. februar, brukte styret facebook og nettside 
til å informere om markeringen av dagen, samt at vi oppfordret alle våre medlemmer til å 
sende dette videre til tjenesteytere, skoler og andre. I tillegg minnet vi alle medlemmer på å 
bruke sin «NFAS pins» for å markere og synliggjøre dagen. 
 
Vi har jobbet med et nytt angelmanskap (hefte med informasjon om medlemmer og deres 
familier). Dette ble ferdigstilt og delt ut ved foreldre-/søskensamling i Trondheim i oktober. 
 
«Angelman sengen» er fortsatt til låns i foreningen og har ført til at flere av våre medlem-
mer har kunnet reise på ferie i 2019 og noen medlemmer har anskaffet egen seng. 
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7. MEDLEMMER 

 

Antall betalende medlemmer ved utgangen av 2019 var: 
  

Totalt 495, hvorav 82 personer med Angelman Syndrom. 
 
Fire Angelmen er utmeldt. 
 
Foreningen har altså hatt en økning på 2.22% i medlemsantall det siste året. Årsaken til ut-
melding er noen feildiagnoser, samt utelatt betaling av kontingent. Grunnen til en positiv øk-
ning av medlemstall skyldes nye tilskudd av familiemedlemmer til personer med AS, samt 
at enkelte også har meldt inn flere medlemmer fra sin familie. 
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8.  UNDERSKRIFT AV STYRET 

 

 
Dato 25/8 - 2020 
 
 
Thomas Haave Backe/ Leder     Yngvar Gunnlaugsson/Nestleder  
 
 
 
Helene Andersen / Kasserer    Hallgeir Huse /Styremedlem 
 
 
 
 
Elise Hovde Ingolfsen / Sekreter 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Elise Hovde
Styremedlem
På vegne av: Norsk Forening For Angelmans Syndrom
Serienummer: 9578-5995-4-2095174
IP: 84.52.xxx.xxx
2020-08-27 19:20:12Z

Helene Andersen
Styremedlem
På vegne av: Norsk Forening For Angelmans Syndrom
Serienummer: 9578-5999-4-3068122
IP: 84.212.xxx.xxx
2020-08-27 19:25:04Z

Thomas Haave Backe
Daglig leder
På vegne av: Norsk Forening For Angelmans Syndrom
Serienummer: 9578-5999-4-1964300
IP: 79.160.xxx.xxx
2020-08-27 19:25:21Z

Thomas Haave Backe
Styreleder
På vegne av: Norsk Forening For Angelmans Syndrom
Serienummer: 9578-5999-4-1964300
IP: 79.160.xxx.xxx
2020-08-27 19:25:21Z

Hallgeir Huse
Styremedlem
På vegne av: Norsk Forening For Angelmans Syndrom
Serienummer: 9578-5999-4-969492
IP: 77.16.xxx.xxx
2020-08-27 19:35:07Z

Yngvar Gunnlaugsson
Styremedlem
På vegne av: Norsk Forening For Angelmans Syndrom
Serienummer: 9578-5997-4-1469902
IP: 88.88.xxx.xxx
2020-08-27 20:10:57Z
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    
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