
 
INNKALLELSE TIL ÅRSMØTET 2016,  

FORENINGEN FOR HJERTESYKEBARN – ØSTFOLD FYLKESLAG 
 

 
 

Du/dere inviteres med dette til årsmøtet i Foreningen for hjertesyke barn, avd Østfold. 
 

Sted: Quality Hotel, Sarpsborg   
Adr: Bjørnstadveien 20, 1713 Grålum/Sarpsborg 

Dato: Søndag 21. februar 2016 
Klokken: 11.00 

 
Vi avholder årsmøtet i eget møterom (i forbindelse med familie samling fra lørdag til 

søndag- egen innbydelse kommer) og satser på at en voksen fra hver familie er med. Barna 
og den andre av foreldrene kan leke/bade og vi avslutter med felles lunsj.  

 
AGENDA: 

1. Åpning v/fylkesleder. 
2. Valg av referent, ordstyrer og hvem som skal signere protokoll. 
3. Godkjennelse av innkallelse og saksliste. 
4. Årsregnskap, revisorberetning, v/fylkesleder. 
5. Forslag til budsjett 2016, v/fylkesleder. 
6. Gjennomgang av beretning 2015, v/fylkesleder. 
7. Innkomne saker v/fylkesleder. 
8. Aktivitetsplan 2016,v/fylkesleder. 
9. Valg av delegater til Landsmøtet v/fylkesleder 
10. Valg (styre og valgkomitee) v/valgkomiteen. 
11. Utdeling av gaver v/fylkesleder. 

 
Forslag til saker sendes fylkesleder innen 7. februar 2016. Pr mail ostfold@ffhb.no 
Eller pr post FFHB Østfold v/Mona Hysestad, Stensrudlia 3, 1815 Askim. 
 
Påmelding til årsmøtet innen 7. februar 2016, pr mail ostfold@ffhb.no eller pr tlf 48044528. 

 

VELKOMMEN 

Vennlig hilsen 

FFHB Østfold fylkesstyre v/fylkesleder Mona Hysestad 
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Resultat med fjorårstall - detaljert

Reelt
Avvik

Reelt
Konto Tekst i periode periode i fjor

-  1Periode:
Regnskapsår: 2015

Salgs- og driftsinntekt
Salgsinntekter

        -7 852,00         -5 878,00 3000 Gaver         -1 974,00

        -8 000,00         16 100,00 3010 Egenandeler TRYSIL        -24 100,00

       -32 300,00        -32 300,00 3011 Egenandeler DK              0,00

       -61 524,53         30 105,61 3025 Bingoinntekter        -91 630,14

       -28 425,00          1 604,50 3040 Medlemskontingenter inkl. støttemedlemmer        -30 029,50

       -14 015,00        -14 015,00 3050 Driftstilskudd/Statstøtte              0,00

       -36 152,49         16 517,05 3051 Norsk Tipping - Grasrotandel        -52 669,54

             0,00          7 500,00 3054 Støtte fra AOF Østfold         -7 500,00

       -20 000,00              0,00 3055 Støtte fra FFHB Sentralt        -20 000,00

       -20 275,00         -1 905,00 3056 Støtte FRIFOND        -18 370,00

             0,00          1 600,00 3100 Salgsinntekter, uttak, avg. fri         -1 600,00

SUM Salgsinntekter       -228 544,02         19 329,16      -247 873,18

        19 329,16      -247 873,18SUM Salgs- og driftsinntekt       -228 544,02

Varekostnad
Varekostnader

             0,00         -3 087,50 4001 Kjøp gensere          3 087,50

SUM Varekostnader              0,00         -3 087,50         3 087,50

        -3 087,50         3 087,50SUM Varekostnad              0,00

Andre driftskostnader
Fremmed tjenester

        14 200,00          7 850,00 6700 Styrehonorarer          6 350,00

         9 344,00           -270,00 6790 Regnskaps-/revisorhonorarer          9 614,00

SUM Fremmed tjenester         23 544,00          7 580,00        15 964,00
Kontorkostnader, trykksaker o.l.

         2 387,00            414,00 6800 Adm.utgifter/kontorrekvisita          1 973,00

         2 080,00           -608,80 6810 Gaver/Blomster          2 688,80

        58 869,43        -70 360,71 6830 Arrangementer        129 230,14

       132 387,82        132 387,82 6835 Arrangement DK              0,00

        10 736,70        -35 148,30 6840 Gave til Sykehuset Østfold         45 885,00

         1 400,00           -600,00 6855 Støtte til aktiviteter ungdommer + WMH          2 000,00

        18 800,00         15 300,00 6860 Kurs/seminarer          3 500,00

SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l.        226 660,95         41 384,01       185 276,94
Telefon, porto o.l.

             0,00         -1 000,00 6901 www.kostnader.nettside          1 000,00

         1 643,90          1 443,90 6940 Porto            200,00

           235,00            235,00 6950 Kontingenter              0,00

SUM Telefon, porto o.l.          1 878,90            678,90         1 200,00
Kontingent og gave

           140,00           -360,00 7410 Medlemskontingent            500,00

SUM Kontingent og gave            140,00           -360,00           500,00
Andre kostnader

             0,00           -135,00 7790 Diverse kostnader            135,00
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Resultat med fjorårstall - detaljert

Reelt
Avvik

Reelt
Konto Tekst i periode periode i fjor

-  1Periode:
Regnskapsår: 2015

SUM Andre kostnader              0,00           -135,00           135,00

        49 147,91       203 075,94SUM Andre driftskostnader        252 223,85

Finansinntekt og -kostnad
Finanskostnader

           964,00             29,40 8170 Bankomkostninger            934,60

SUM Finanskostnader            964,00             29,40           934,60
Diverse andre konti

          -624,26            720,56 8297 Renteinntekter         -1 344,82

SUM Diverse andre konti           -624,26            720,56        -1 344,82

           749,96          -410,22SUM Finansinntekt og -kostnad            339,74

Resultater
      -228 544,02
       252 223,85

           339,74

        24 019,57
             0,00

        24 019,57

Sum salgs- og driftsinntekter       -247 873,18         19 329,16
       206 163,44         46 060,41

          -410,22            749,96Sum finansinntekt og -kostnader

        66 139,53

Årsresultat etter avsetninger

       -42 119,96
             0,00              0,00Avsetninger

       -42 119,96         66 139,53

Årsresultat

Sum totale driftskostnader
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ReeltInngående Utgående

Balanse

Konto Tekst balanse i periode balanse

-  1Periode:
Regnskapsår: 2015

Eiendeler
Omløpsmidler
Bankinnskudd, kontanter o.l.

     -58 762,16      278 939,33 1920 Foliokonte DNB 5122.05.70170      337 701,49

         342,59       53 950,15 1925 Aksjefond DNB       53 607,56

SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.      391 309,05      -58 419,57      332 889,48

SUM Omløpsmidler      332 889,48     391 309,05      -58 419,57

SUM Eiendeler      332 889,48     -58 419,57     391 309,05

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Over-/underskudd

      24 019,57       24 019,57 8800 Udisponert årsresultat (underskudd)            0,00

SUM Over-/underskudd            0,00       24 019,57       24 019,57

Opptjent egenkapital

           0,00     -356 909,05 2050 Egenkapital     -356 909,05

SUM Opptjent egenkapital     -356 909,05            0,00     -356 909,05

SUM Egenkapital     -332 889,48    -356 909,05       24 019,57

Gjeld
Kortsiktig gjeld

      34 400,00            0,00 2990 Annen kortsiktig gjeld      -34 400,00

SUM Kortsiktig gjeld      -34 400,00       34 400,00            0,00

SUM Gjeld            0,00     -34 400,00       34 400,00

SUM Egenkapital og gjeld     -332 889,48      58 419,57    -391 309,05
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BUDSJETT 2015 vs. Faktisk 2015

ØSTFOLD FFHB

UTGIFTER Budsjett Faktisk INNTEKTER Budsjett Faktisk

Revisor/regnskap: 10 000 9 344 Gaver:  0 7 852

Styrehonorar: 14 200 14 200 Egenandeler: (arrangement) 30 000 40 300

Kontigenter (FFO, FS) 780 375 Medl.kont: 30 000 28 425

1.Kurs/seminarer: 18 000 18 800 Driftstilskudd: 10 000 10 000

Adm utgifter: 2 500 2 387 Grasrotandelen: 40 000 36 152

Nettutgifter 2 000 0 Støtte fra Østfold fylkeskommune 6 500 14 015

Gaver: (styret, valgkomitee, konfgaver) 4 500 2 080 Støtte fra sentralt: 10 000 10 000

Gave sykehuset. 10 000 10 737 Renteinntekter aksjefond 1 000 624

Annonser (takkeannonser) 500 0 Fri fond 18 000 20 275

2. Porto. 500 1 644 Bingoinntekter 85 000 61 524

3.Støtte til ungdomssamlinger:                     10 000 1 400

Lotteri og stiftelsestilsynet 135

Bankomkostninger 900 964

Arrangementer, (årsmøte div andre arr og turer) 185 000 191 257

Ekstra - gave til sykehuset til nytt UL apparat 40 000 0

Underskudd 2015 68515 24 020

299 015 253 188 299 015 253 188

Faktisk underskudd i 2015 ble: 0 -24 020 0

Budsjettert underskudd for  2015: 68 515

0

Vi har en egenkapital på 356 909,05 kr fra 2014, og det er ingen grunn til at EK skal øke, derfor busjetterer med underskudd for 2015. 

(Vi har også ganske pessimistiske inntektstall, slik at reelt sett er det mulig det likevel kan gå i pluss)

Regnskapet føres etter kontantprinsippet.

1. Regning for deltagelse fylkeskonferanse kr. 6300 kommer i 2015, slik at "riktig" tall for 2014 var 9800. Disse 6300 kommer på 2015. Det er ikke landsmøte, men 2 fylkeskonf. I 2015. 

Øker derfor slik at vi får mulighet til å ha med de som ønsker og for å ta høyde for regningen for 2014 (pga. kontantprinsippet).

2. Satser på ganske uforandrede porto utg da vi hovedsakelig benytter e-post og har e-post adresser til de fleste.  (litt ned fra budsjettet for 2014, men opp fra reelt tall)

3. Her har vi aldri bruk så mye som 10 000,-, men vi har flere som har passert 10 år som er aktive.



BUDSJETT 2016

ØSTFOLD FFHB

UTGIFTER Budsjett INNTEKTER Budsjett

Revisor/regnskap: 10 000 Gaver:  0

Styrehonorar: 9 950 Egenandeler: (arrangement) 60 000

Kontigenter (FFO, FS) 1 000 Medl.kont: 30 000

1.Kurs/seminarer: 15 000 Driftstilskudd: 10 000

Adm utgifter: 2 500 Grasrotandelen: 35 000

Nettutgifter 2 000 Støtte fra Østfold fylkeskommune 14 000

Gaver: (styret, valgkomitee, konfgaver) 3 000 Støtte fra sentralt: 10 000

Gave sykehuset. 10 000 Renteinntekter aksjefond 500

Annonser (takkeannonser) 500 Fri fond 20 000

2. Porto. 1 500 Bingoinntekter 60 000

3.Støtte til ungdomssamlinger:                     15 000 Jubileumsstøtte 10 000

Lotteri og stiftelsestilsynet 135

Bankomkostninger 900

Arrangementer, (årsmøte div andre arr og turer) 275 000

Ekstra - gave til sykehuset til nytt UL apparat 40 000

Underskudd 2015 136985

386 485 386 485

Faktisk underskudd i 2015 ble: -24 020 mot budsjettert underskudd på 68515,- 0

Budsjettert underskudd for  2016: 136 985 195904,48

0

Vi har en egenkapital på 332889,48 kr fra 2015, og det er ingen grunn til at EK skal øke, derfor busjetterer med underskudd for 2016. 

(Vi har også ganske pessimistiske inntektstall, slik at reelt sett er det mulig det likevel kan bli mye bedre tall. EK om underskuddet blir reelt vil være 196 000,-)

Regnskapet føres etter kontantprinsippet.

1. Regning for deltagelse fylkeskonferanse/landsmøte.  Her ønsker vi at de av medlemment i styret som ønsker å være med får anledning til det. 

2. Satser på ganske uforandrede porto utg da vi hovedsakelig benytter e-post og har e-post adresser til de fleste.  

3. Her har vi aldri bruk så mye som 10 000,-, men vi har flere som har passert 10 år som er aktive. Nå har vi også fått vite at vi får mindre til dekning av regionsleir, 

og vi må være med å dekke mer av utgiftene her.  
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Årsberetning – 2015 
  

Foreningen for Hjertesyke barn - Østfold Fylkeslag 
 
 

Webside:  
 

http://www.ffhb.no/no/fylkeslagene/ostfold/ 
 
 

https://www.facebook.com/pages/FFHB-%C3%98stfold-fylkeslag/196516003713423 
 

Facebook:  FFHB – Østfold fylkeslag 
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ÅRSBERETNING 2015  

FORENINGEN FOR HJERTESYKEBARN - ØSTFOLD FYLKESLAG 
 

Fylkesstyret har i 2015 bestått av: 
 
LEDER:      Mona Bjørgan Hysestad 
NESTLEDER:   Anne-Marte Eng Heier 
KASSERER:     Hege Lund Kristiansen 
SEKRETÆR:     Cindy Hasselblad  
STYREMEDLEM:     Ann-Helen Halvorsen 
STYREMEDLEM:     Kamilla Johannessen 
UNGDOMS REPRESENTANT: Matilde Eng Heier 
 
VARAMEDLEM:   Ingen 
 
VALGKOMITEE:    Ingunn Kildal Johansen og Hanne Munkerud 
 
Foreningen for hjertesykebarn (avd Østfold) har pr 31.12.2015 72 betalende medlemsfamilier 
og 39 støttemedlemmer.  
 
Fylkesstyret har avholdt 5 styremøter i 2015, med en del mail og tlf kontakt i tillegg. 
 
FFHB Østfold har deltatt på 2 fylkeskonferanser. FFHB Østfold hadde også en representant 
som vara for landsstyret i region Øst og en representant i regnskapskomiteen. 
  

 
  
 
Styret 2015 – og vara landsstyre rep. Ingunn Kildal Johansen   
Her avbildet i Fevik: Ingunn K. Johansen, Anne-Marte Heier (nestleder), Matilde Eng Heier (ungdomsrep), 
Mona Hysestad (leder), Kamilla Johannessen (styremedlem) og Hege Lund Kristiansen (kasserer) Ikkt tilstede: 
Cindy Hasselblad (sekretær) og Ann–Helen Halvorsen (styremedlem)  
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ÅRSMØTET 2015 ble avholdt i Sarpsborg på 42 Bar & Bowling. 
 
Årsmøtet til Østfold fylkeslag ble i 2015 avholdt 15.2.15 på 42 Bar & Bowling i Sarpsborg.  
Vi kombinerte årsmøtet med bowling og pizza. Det var 8 familier med (totalt 30 små og store 
tilstede). Årsmøtet ble avholdt i eget møtelokale, mens barn, ungdom og noen voksne bowlet. 
Vi avsluttet med et felles pizzamåltid.  
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Familiehelg til Trysil 
 
Helgen 27.feb – 1. mars arrangerte FFHB Østfold familiehelg til Trysil. Vi var 6 familier som 
var påmeldt, men grunnet sykdom ble vi kun 4 familier som ble med. Vi møttes til felles 
middag fredagen. Lørdagen var det klart for en dag i slalombakken. Vær gudene var ikke helt 
med oss, men for oss som var ute om kom oss rundt på «andre» siden av fjellet, ble det en 
flott dag på slalom.Ungene sto som bare det og koste seg veldig. For noen ble det litt knall og 
fall, men var like fort oppe igjen. De som sto sammen koste seg veldig.  
Det hadde blåst mye på Fageråsen der hotellet lå og en del holdt seg inne.  
Vi hadde felles middag også lørdagen. Søndagen var det omtrent storm og ikke mulig å være 
ute så da gikk turen hjemover uten noe skikjøring i det hele tatt. Vi hadde likevel hatt en flott 
helg! 
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Badedag på Østfoldbadet 

 
Lørdag 9.mai arrangerte FFHB Østfold badedag på Østfoldbadet i Askim. Vi var 7 familier 
som var samlet og koste oss med bading hele formiddagen. Foreningen spanderte pizza til 
lunsj. På dette badeanlegget er det gode bademuligheter for alle aldere med småbarns basseng, 
sklie og bølgebasseng. Her leker barna med nye og gamle venner, mens foreldrene prater seg 
imellom.  
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Familietur til Danmark - SKALLERUP KLIT 

10 FFHB familier (totalt 49 store og små) var med på familietur til Skallerup Klit i Danmark 
fra fredag 19-26.juni 15. Vi tok båten fra Larvik til Hirtshals (3 t 45 min) og hadde en halv 
times kjøretur i Danmark før vi var fremme på Skallerup Klit. Denne gang også i fint vær og 
det var greit å finne frem til både stedet og riktig hytte!  

Dagen etter måtte frokost handles inn og så var vi klare for å utforske området litt. Først var 
det badeland som fristet. Det var veldig bra! Flott barnebasseng med masse leker, et stort 
"svømme/leke" basseng som var litt kaldere og som var for de "store" barna. Så var det mer 
"tropisk" basseng med stor/lang fin sklie og deilig vann. Det var "salt-sauna" og badstue. 
Altså noe for enhver alder og smak! De fleste var å finne inne i badeland den formiddagen. 
Det var også en stor fantastisk flott sauna med utsikt over landskapet og havet. 

Det var helt fritt program, men vi var mye sammen. Vi brukte facebook til å fortelle litt om 
hvor vi var og hva som skjedde.  

Noen lagde sukkertøy også denne gang. Man kunne velge farge og smak og barna fikk litt 
hjelp av foreldrene til å få det til, men en morsom og lærerik aktivitet for de som var med. 
Mange var innom aktivitetssenteret og malte, lagde lepomader, såper og mye annet. Vi var 
også en gjeng som var med på å lage glasskunst. Det var gøy og ble veldig flott.  

Det ble turer ned til stranden og flere badet (eller dyppet kroppen) er vel bedre å si. Var 
fortsatt kaldt i vannet, men det gjorde visst ikke så mye…   

Vi hadde felles bowling der mange var med, og sang bursdagssang for Erika som hadde 
bursdag den dagen.  

Denne uken var det også midt-sommer og de fleste var med på denne markeringen. Ungene 
var med å lage «heksa» som skulle bæres ned til stranda og brennes på bålet. Det var veldig 
stas å lage henne. På kvelden samlet mange seg og gikk i fakkeltog ned til standen der bålet 
skulle tennes. Det var også mulighet til å lage pinnebrød og være med på det som skjedde der. 

Flere familier bøsøkte fornøyelsesparker. Noen tok en dagstur til Legoland, mens noen andre 
dro til Fårup Sommerland og Aalborg Zoo. Resten utforsket området der vi bodde. Det var et 
kjempestort lekeområde ute. Det var en morsom jungel sti og det var mini golf. Været denne 
gang var greit, og en del opphold, men ikke mye sommertemperatur. Likevel mye tid til 
uteaktiviteter. 

Andre mulige aktiviteter var glass kunst og det å lage smykker, det var mulig å male, lage 
shampo/lepomade, lage sukkertøy og mye mer... Mange har fortsatt en del ugjort til neste 
gang.... Lekeland og badeland var hyppig besøkt av de fleste. Vi kunne fritt gå inn hvor vi 
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ville når vi bodde på området. Helt genialt! Det var også bowling/pub i kjelleren, der både 
barn og voksne fikk bowlet noen runder, mens andre pratet og koste seg. På kvelden når det 
var sengetid for de små, klarte vi å samle oss litt i hyttene. Mange ble godt kjent og hadde det 
veldig hyggelig!  

Fredagen var det på tide å sjekke ut og ta turen hjemover. Vi hadde nå bord i buffet 
restauranten på båten som base og det var veldig greit, god mat og et greit sted å oppholde seg 
der det var god plass til alle. 

Det har vært en sosial og hyggelig tur og jeg tror de fleste var enige om at dette er noe vi 
gjerne kan gjenta til neste år! Mye er fortsatt ugjort og kan klart gjøres igjen. Det var flotte ute 
områder som også skulle vært mer utforsket så vi håper å få det til neste gang... Takk for turen 
til alle som var med!!!  Her følger noen bilder som sier litt om det vi opplevde☺ 
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KAPTEIN RØDSKJEGG OG SJØRØVERNE 
EVENTYRTYVEN 2015 

 
Lørdag 4. juli var 56 store og små samlet til piknikk og sjørøvershow i Nesparken i strålende 
sommervær. Denne gangen var det medlemmer fra både FFHB Østfold, Oppland og 
Oslo/Akerhus som deltok på arrangementet. FFHB Østfold var initiativtaker og vertskap.  
Noen tok seg til og med et bad i Vansjø denne flotte ettermiddagen, andre lekte, noen spilte 
fotball, noen bare satt og koste seg og pratet. Under piknikken kom selveste Kaptein 
Rødskjegg, Kalle Kanon og Jern Harry snikende ned bak noen trær og en liten fjellkanus – det 
ble tid både til gruppefotografering og portrettfotografering for de som ønsket det. Et 
morsomt og populært innslag under piknikken. Tusen takk til Kaptein Rødskjegg (Vi Piratas) 
som stilte opp og som ga oss veldig gode rabatter på billettene. Og selve showet, ja det var 
moro for både små og store.  
 
 
 
 
 
Også moro 
at vår 
sommerlige 
aktivitet 
fikk en fin 
artikkel i 
Hjertebarn
et nr. 4 i 
2015. 
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KLATRING PÅ GRENSEN 

 
16 august 2015 var 6 familier til sammen 22 store og små tilstede på Klatring på grensen. En 
fin dag med mulighet for utfoldelse for alle mann.  Her koste de små seg med egen bane med 
store nok utfordringer for dem. Stor glede med zipline til slutt. De voksne og de større barna 
hadde egne baner med ulike vanskelighetsgrader.  Det var en flott dag for alle! Barna som var 
med var veldig fornøyde og hadde opplevd mestring på mange nivåer.  
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HJERTESYKE BARNS DAG 
 
17 september markerte vi Hjertesyke barns dag på sykehuset Østfold Fredrikstad. Vi stilte opp 
med kake og brus til utdeling til de som kom innom. Ballonger og brosjyrer ble også delt ut. 
Det var mange som var innom oss for en hyggelig prat og noen for å dele sine historier. De 
som sto på stand denne dagen var Cindy og Hege. 
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LEOS LEKELAND 
 
25 oktober tok vi turen til Leos lekeland i Fredrikstad. Her boltret ungene seg i vill lek, 
klatring, sklier og sykling. Det var 12 familier som var representert med totalt 25 barn i alder 
1-16 år. Vi ble kjent med noen nye familier også.  
Alle barn fikk mat, is og slush. 
Vi voksne benyttet anledningen til å dele erfaringer og være tilstede for hverandre. Det er 
veldig hyggelig å møtes – både for liten og stor ☺  
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Juleverksted 
 

Tradisjonen tro arrangerte FFHB Østfold Juleverksted før jul. Denne gangen søndag 22/11 i 
lokalene til Tveterhytta barnehage i Sarpsborg. Vi samles for en hyggelig førjulsstund og for å 
lage Julekort til våre støttemedlemmer. Her deltar både store og små med sine kreative 
ferdigheter, samtidig som de samtaler med hverandre rundt bordet. Vi klipper papphjerter som 
dekoreres med tegninger og klistremerker, og vi skriver en hilsen med takk for støtten. Vi 
serverte pølser, brus, gløgg og pepperkaker. Og selveste Nissefar kom innom en tur. I alt var 
det 32 personer som deltok på dette arrangementet.  
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BESØK PÅ SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES 

Onsdag 25. november var Pia M. Bråss og Hanni W. Petersen fra FFHB 
sentralt invitert av Sykehuset Østfold Kalnes til møte og omvisning på 
det nye sykehuset – en flott artikkel om besøket kan leses i Hjertebarnet 
nr. 1, 2016. 

På møtet og omvisingen deltok også deler av styret med sine hjertebarn samt at vi var så 
heldige å få med oss et av våre medlemmer som faktisk avsluttet sitt opphold på Kalnes etter 
en vellykket hjerteoperasjon på Rikshospitalet. 

Sykehuset Østfold Kalnes har flotte, lyse lokaler og vi gleder oss til videre samarbeid med 
engasjerte barneleger, barnekardiologer, sykepleiere etc.  

 

Tova Lie, Eileen Wittmann, Harald Hurum, Christian Neukamm, og Kari Holte på plass på 
det nye undersøkelsesrommet. 
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UTDELING AV JULEGAVE TIL BARNEAVDELINGEN PÅ 
SYKEHUSET ØSTFOLD - KALNES 

Den 22.des-2015 var det tid for den årlige utdelingen av julegave til barneavdelingen på 
sykehuset Østfold, denne gang på Kalnes. Dette er en veldig hyggelig «tradisjon» hvor ledere, 
leger, sykepleiere og noen pasienter, samt representanter fra FFHB Østfold, synger julesanger, 
går rundt juletreet, får servert gløgg, pepperkaker og klementiner. Det er skikkelig 
julestemning på barneavdelingen denne dagen. Vi ga denne gangen en sjekk på 10.000,- som 
sykehuset ønsket seg slik at de kan kjøpe inn noen utemøbler utenfor barnavdelingen, noe 
som kommer godt til nytte når vår og sommer nærmer seg. Denne gangen var også LHL 
tilstede og ga en gave til sykehuset også. Det var mange flere som var med og et par av legene 
sang flotte julesanger. En flott markering.  

Dette var den første utdelingen på «denne adressen». Blir spennende å se hvordan fremtiden 
blir her.  
 

 

     
 

 

 

FFHBs arrangementer er med på å bygge samhold. Relasjoner blant mennesker som har en 
fellesnevner – det å få et hjertesykt barn, søster eller bror- det angår hele familien. FFHB 

Østfold jobber for å være likemenn, støtte og oppmuntre hverandre i hverdagen – dele av våre 
erfaringer – med eller uten ord <3 
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ARRANGEMENTER/LEIRE ARRANGERT SENTRALT OG 
REGIONALT 

I løpet av sommeren blir det arrangert veldig gode leire! Det er høy kvalitet og god 
ivaretagelse på disse leirene. Det skal være trygt og godt for barna og de foreldrene som 
sender ungene sine på leir. Det oppfordres til å ta en titt på invitasjonene som kommer! 
Ungdom som har vært på leir- forteller at de får opplevelser og venner for livet! Dette 
anbefales på det sterkeste! 

 

REGIONSLEIR – ØSTFOLD, OSLO/AKERSHUS, HEDMARK 
OG OPPLAND 

I 2015 var denne på Mesnalia Leirsted ved Sjusjøen fra 5-9. august. Det var Hedmark som var 
ansvarlig for leiren denne gangen. Det var tre ungdommer fra Østfold som var med denne 
gangen og de hadde det veldig moro og er nok klare for leir til sommeren 2016 igjen. Østfold 
hadde også med en voksen som leder. Det var aktiviteter som padling, bading, 
luftgeværskyting, zip-line, klatring, bruskassestabling og mer. Det var også en overnatting i 
tre-topp hyttene som var fantastisk moro å være med på. Under er noen bilder fra hva de 
opplevde. 
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NORSK UNGDOMSLEIR 

Østfold hadde 1 som var med i 2015. Det var på Imi-Stølen i Oppdal fra 28.6-3.7.15. Hun 
som var med var storfornøyd med oppholdet og fikk nye venner og flotte og meget allsidige 
opplevelser. Hun er også klar for leir til sommeren igjen! 

  

 

NORDISK UNGDOMSLEIR 

Østfold hadde ingen som var med på dette arrangementet som i 2015 hadde base i Danmark,  
fra 17.7-24.7.15. Her samles ti hjerteungdom fra hvert av de nordiske landene til en ukes 
samling. Dette pleier å være et populært arrangement og det har vært litt kamp om plassene 
tidligere.  
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FYLKESKONFERANSE 

I 2015 var det 2 fylkeskonferanser. 17-19 april på Holmenkollen Park Hotell og 13-15 
november i Lillestrøm. Der møtes tillitsvalgte fra FFHB fra hele landet og deler erfaringer og 
får motivasjon og positive innspill og ideer for videre bruk i lokal laget. Vi var representert 
med 5 representanter i april og 7 i november. Alle var enige om at det var absolutt en erfaring 
det er verdt å ha med seg videre! 

 

På bildet: Hele Østfolds styre representanter på Fylkeskonferansen: Kamilla Johannessen, Mona Hysestad, 
Anne-Marte Heier, Matilde Heier, Ann-Helen Halvorsen, Hege Lund Kristiansen og foran Cindy Hasselblad.
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GRASROTANDELEN 
 
Grasrotandelen er i regi av Norsk Tipping og her går 5% av spillerinnsatsen til en 
organisasjon, idrettslag el forening. Østfold fikk i løpet av 2015 kr 36 152,49 fordelt på 97 
spillere, en god økning i antall spillere, men reduksjon i kroner sammenlignet med 2014. 
 
FFHB Østfolds org nr er 990652708, som dere registrer på deres spillkort om man ønsker at 
FFHB Østfold skal få 5% av deres spillerinnsats. 
 
 
 
 
FFHB Østfold har gjennom året ikke klart å holde hjemmesiden oppdatert, og har ventet på 
nytt system. Det skal nå være klart og vi håper det nå blir mer brukervennlig og enklere å 
holde siden oppdatert til enhver tid. Håper også å ha en nettansvarlig slik at dette blir gjort 
enda bedre fremover.  
 
Lik oss på Facebook:   FFHB – Østfold fylkeslag 
 
 
Østfold fylkeslag takker for innsatsen i 2015, og ønsker lykke til i 2016. 
 
 

Askim, 25. januar 2016 
 
 
 

Mona Bjørgan Hysestad   Anne-Marte Eng Heier 

Fylkesleder FFHB Østfold       Nestleder FFHB Østfold 
 
 

------------------------------------  ------------------------------------       
  
 
 

 
Godkjent 
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Forslag til Aktivitetsplan FFHB 2016 
 
Februar : Årsmøte og familiesamling på Quality Hotell i Sarpsborg – FFHB 40år! 
 
Mars  : Aktivitet 
 
April  : Landsmøte i Stavanger 
 
Mai  :  Aktivitet 
 
Juni  : Familietur (17.6.16-24.6.16 til Skallerup Klit, Danmark) 

27. juni -3. juli:  Norsk ungdomsleir (Stenbekk leirsted utenfor 
Sarpsborg) for ungdom født mellom 1998 og 2002. 

 
Juli  :  22-29. juli Nordisk leir i Tampere Finland. Også for de som er født i  

perioden 1998-2002 
   
August  :  Regionsleir for barn 10-18 år  

:  Aktivitet – Klatring på grensen?  
 
September :  Hjertesykebarnsdag 
 
Oktober :  Aktivitet 
 
November : Fylkeskonferanse 
  : Juleverksted 
 
Desember : Utdeling av julegaver til Sykehuset i Østfold 
 
Om vi får det til flere Jubileumsaktiviteter, eller så vil aktivitetene gjennom året brukes til å 
markere 40års jubileet. 
 
Dette er i hovedsak hva vi har tenkt, men vi tar gjerne i mot forslag til andre og flere 
aktiviteter.  

 
 

 
 

Godkjent 
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SAK 1 
 
VALG AV REVISOR 2015 
 
Vi har i  år brukt BDT Viken revisjon i Moss. 
 
Forslag for revisor 2016: BTD Viken revisjon Moss, v/revisor Hege Reinbakk/Trygve Plener  
 
  
 

SAK 2 
 
Landsmøte delegater. 
Forslag: 

- Ann-Helen Halvorsen 
- Hege Lund Kristiansen 
- Cindy Hasselblad 
- Vara: Kamilla Johannessen 

 
Foreslår å delegere utnevnelsen av øvrige vara representanter til styret i fylkeslaget. 
Foreslår også å sende de i styret som ikke er delegater og som ønsker det som observatører til 
landsmøtet. 
 

 
SAK 3 
Forslag om at styret fortsatt kan jobbe med muligheten for en sydentur i 2016-2017. 
 
 

Alle 3 saker ble godkjent 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING FFHB ØSTFOLD 2016 
 

Leder: Mona Hysestad     1 år igjen 
      
     
Nestleder: Anne Marte Heier     på valg 
Forslag: Anne Marte Heier     1 år  
         
Kasserer: Hege Lund Kristiansen    1 år igjen 
     
 
Sekretær: Cindy Hasselblad     på valg 
Forslag: Cindy Hasselblad     2 år 
 
Styremedlem: Kamilla Johannessen    på valg 
Forslag: Kamilla Johannessen    2 år 
 
Styremedlem: Ann Helen Halvorsen    på valg 
Forslag: Ann Helen Halvorsen    1 år 
 
Ungdomsrepresentant Matilde Heier    på valg 
Forslag: Mia Hysestad 
 
Nytt styremedlem: 
Forslag: Sara Charlotte Avdal    1 år 
       
  
 
Valgkomite 2015: 
Ingunn Kildahl Johansen     på valg 
Hanne Munkerud      på valg 
 
Forslag: 
Ingunn Kildahl Johansen (1 år) 
Hanne Munkerud ( 1 år) 
 
 

Vennlig hilsen valgkomiteen FFHB Østfold 
Hanne Munkerud og Ingunn Kildahl Johansen 

 
 

Alle ble valgt som foreslått av valg komiteen 


