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1. STYRET 
 
Styrets sammensetning i 2020: 
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 2019, og 6 styremøter i 2020 
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, interne aktiviteter/samlinger, samarbeid med Frambu og deltagelse i 
konferanser for så å formidle vesentlig innhold videre til våre medlemmer.   
I 2020 søkte vi om driftsmidler og tilskudd til sommerleir fra Barne-, Ungdoms- og 
familieetaten.  
Styret har også søkt om, og fått refundert moms-utgifter i forbindelse med drift. 
I 2020 søkte vi også om aktivitetsmidler fra prinsesse Märtha Louises fond. 
 
 
3. INFORMASJONSARBEID 
 

Foreningen jobber stadig med oppdatering og forbedring av vår internettside: 
www.angelman.no. Siden har informasjon om Angelman Syndrom og linker til andre 
informasjonskilder. 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 ett informasjonsbrev i desember 2019 som gav en oversikt over foreningens 
planlagte aktiviteter i 2020. Vi bruker som oftest facebook-siden til å informere om nytt og 
oppfordre medlemmene til å finne mer detaljert informasjon på nettsiden.   
 
4. ARRANGEMENT OG KURSDELTAGELSE 
 
Foreningen planlagte to samlinger for 2020.  
 

a) Foreningen planla og inviterte tikl familiesamling / sommerleir for angelmen og deres 
familier ved Kristiansand dyrepark/Abra havn 22-24.mai 2020.  Det var totalt 146 
påmeldte deltagere hvorav ? var angelmen.  

Arrangementet ble avlyst i forbindelse med korona-pandemien, og det ble en del etterarbeid 
med å få refundere egenandeler og å samle inn utgifter i forbindelse med reise. 
  

http://www.angelman.no/
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b) Vi planla en foreldre-/søskensamling til Tromsø i oktober. Denne ble også avlyst, før 
påmeldinger, noe som medførte fravær av etterarbeid. Foreldresamlingen er 
tradisjonelt en arena for å gjennomføre årsmøte/landsmøte. Også offer for 
pandemien, og årsmøtet for 2020 ble ikke avholdt. 

c) To medlemmer skulle til Wien for å delta på en europeisk forskningskonferanse om 
Angelman syndrom. Denne ble også avlyst. 

d) Brukerkurs på Frambu i april ble også avlyst. Det ble satt opp en digital løsning tidlig 
høst som også ble avlyst på grunn av pandemien. 

 
Så all planlagt aktivitet for 2020 ble dessverre ikke noe av, og vi håper og tror på et bedre 
2021, der vi kan møtes, utveksle erfaringer og tips, samt holde våre personer med 
Angelman syndrom, i aktivitet. 
 
5. FRAMBU OG ANNET NETTVERKSARBEID 
 
Foreningens fikk i 2020 vite at det ikke lenger er en kontaktperson ved Frambu 
kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Det er dog 13 fagpersoner ved Frambu som er 
tilknyttet diagnosen Angelman Syndrom.  
Det ble som nevnt over ikke avholdt brukermøte ved Frambu i 2020. Vi kunne derfor ikke gi 
innspill til kursutvikling eller foreslå foredragsholdere ifm fremtidige kurs. Men vi har holdt 
våre medlemmer oppdatert ift viktig informasjon om/fra Frambu, blant annet i forhold til 
aktuelle kurs. 
 
Styret har i 2020 ikke fortsatt å jobbe med samarbeid/nettverk i Scandinavia, slik vi gjorde i 
2018 & 2019. 
 
 
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. 
 
«Angelman sengen» er fortsatt til låns i foreningen og har ført til at flere av våre 
medlemmer har kunnet reise på ferie i 2019 og noen medlemmer har anskaffet egen seng. 
 
 
7. MEDLEMMER 
 
Antall betalende medlemmer ved utgangen av 2020 var: 
  

Totalt 514, hvorav 83 personer med Angelman Syndrom. 
 
Ingen Angelmen er utmeldt. 
 
Foreningen har altså hatt en økning på 3.8 % i medlemsantall det siste året.  
Grunnen til en positiv økning av medlemstall skyldes en ny person med AS, nye tilskudd av 
familiemedlemmer, samt at enkelte også har meldt inn flere medlemmer fra sin familie. 
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8.  UNDERSKRIFT AV STYRET 
 
 
Dato 08/03 - 2021 
 
 
Thomas Haave Backe/ Leder     Yngvar Gunnlaugsson/Nestleder  
 
 
 
Helene Andersen / Kasserer    Hallgeir Huse /Styremedlem 
 
 
 
 
Elise Hovde Ingolfsen / Sekreter 
 


