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Velkommen til fylkesårsmøtet 
 
Ved fylkesleder: Mona Bjørgan Hysestad 
 
15 stemmeberettigede hovedmedlemmer var til stede på møtet. 
 
 
Sak 1 Dagsorden for fylkesårsmøtet 

 
1.  Åpning og konstituering av fylkesårsmøtet 

 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 
3. Valg av: 

 
a) møteleder 
b) referent  
c)        to medlemmer som skal underskrive protokollen 

        
 

4. Regnskap og revisjon 
 

5. Forslag til budsjett for kommende år  
 
6. Fylkeslagets beretning for meldingsåret  
 
7. Innkomne saker 
 
8.  Forslag til aktivitetsplan for kommende år 

 
9. Valg i samsvar med vedtektene 
 
10.  Valg av delegater til Landsmøtet  
 
11. Utdeling av gaver 

 
 
 

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent 
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Sak 2 Innkalling til årsmøtet 
 
 
§ 23 Årsmøte 
Fylkeslagenes høyeste myndighet er fylkesårsmøtet. Representanter til fylkesårsmøtet er 
medlemmer som har betalt kontingent siste år. Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøtet med 4 
ukers varsel i brevs form og avholdes innen utgangen av februar måned. Ved fylkesårsmøtet kan 
ikke representanter møte med fullmakter. Innkallingen kan gjøres elektronisk.  
 
 
 
I henhold til FFHBs vedtekter § 23 ble det den16. januar 2018 sendt ut innkalling til årsmøtet  
som nå avholdes. Innkallingen ble utsendt som e-post til alle medlemmene i fylkeslaget. 
 
Vedtak:  Innkallingen ble enstemmig godkjent 
 
 
 
Sak 3 Valg av: 
 

a) Møteleder:   Mona Hysestad 
 
  
b) Referent:    Cindy Hasselblad 
 
 
c)        Underskrivelse av protokollen:  

 
   Line Pedersen  

Rita Snobl 
    
    
 
Sak 4  Regnskap og revisjon 
   
Eget vedlegg – delt ut på årsmøtet. 
   
Vedtak:  Regnskapet ble enstemmig godkjent 
 
 
Sak 5 Budsjett kommende år 
 
Eget vedlegg – delt ut på årsmøtet. 
 
Vedtak:   Budsjett ble enstemmig vedtatt uten endringer i styrets forslag 
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Sak 6 Fylkeslagets årsberetning for meldingsåret 2017 – Oppsummering her 
 
§ 1 Formål  
Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta 
interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres 
familier samt de familier som har mistet sitt hjertesyke barn.  
 
Foreningen for hjertesyke barn har som formål å arbeide for økt overlevelse for målgruppa, for å 
bedre hjertesyke barn og unge og deres families situasjon i samfunnet ved å:  
 

• drive opplysende og rådgivende virksomhet overfor barn og unge, familien og samfunnet  
• virke som kontaktorgan overfor samfunnet  
• støtte og påvirke relevant helsepersonell og andre til kompetanseheving og forskning 
• følge opp familiens rettigheter i det offentlige  
• være en arena for nettverksbygging og sosiale aktiviteter  
• benytte likemannsarbeid til å gi støtte og hjelp til dem som lever med eller har mistet et 

hjertesykt barn 
• bidra til relevante forskningsprosjekter, deriblant Foreningen for hjertesyke barns 

Forskningsstiftelse 
   
Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.  
 
§ 4 Medlemskap  
Foreningen for hjertesyke barn har følgende medlemskap: 
 
1. Barn med hjertefeil og deres pårørende 
Definisjon barn med hjertefeil: Barn eller unge med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil 
Definisjon pårørende til hjertebarn: 

 Foreldre og deres partner, samboer med foreldreansvar overfor hjertebarnet. Dette gjelder 
både den foreldre som bor på samme folkeregistrerte adresse og den foreldre som bor på 
annen adresse. Dette inkluderer for begge: søsken, stesøsken, besteforeldre, tanter, onkler og 
verge. 

 Familier som har mistet hjertebarn. 
 Ektefelle, registrert partner eller samboer til hjertebarnet. Dette inkluderer også deres barn.  

 
2. Andre 
Definisjon: Personer som ikke er barn eller unge med hjertefeil eller deres pårørende, som ønsker å 
støtte opp rundt foreningen formål.  
 
I begge medlemskap kan man velge mellom: 
 

1. Familiemedlemskap: Alle personer i samme husstand som har samme folkeregistrerte 
bostedsadresse. Ungdommer kan, også etter fylte 18 år, være del av et familiemedlemsskap, 
så lenge ungdommen har samme folkeregistrerte bostedsadresse. 
 

2. Individuelt medlemskap 
 

 Alle medlemmer skal, det året de fyller 15 år, gi samtykke til at de ønsker å være 
medlem i FFHB. Samtykke kan gis ved betaling av medlemskapet.  
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 Medlemmene blir som hovedregel medlem i fylkeslaget hvor medlemmet har 
folkeregistrert adresse. Et medlem kan etter eget ønske knytte medlemskapet til fritt 
valgt fylkeslag. 

 Alle medlemmer er stemmeberettiget det året de fyller 15 år og kan inneha verv i 
foreningen. 

 
 

 
Medlemmer i fylkeslaget  
Antall betalende familiemedlemmer pr 31.12.17: 178 
Antall betalende individuelle medlemmer pr 31.12.17:  38 
 
 
Fylkesstyret    
Styret for fylkeslaget har i meldingsåret bestått av:  
LEDER:      Mona Bjørgan Hysestad 
NESTLEDER:   Ann-Helen Halvorsen 
KASSERER:      Hege Lund Kristiansen 
SEKRETÆR:     Cindy Hasselblad    
STYREMEDLEM:     Kamilla Johannessen 
STYREMEDLEM:     Sara Avdal 
UNGDOMS REPRESENTANT: Mia Hysestad 
 
VARAMEDLEM:   Ingen 
 
VALGKOMITEE:    Ingunn Kildal Johansen og Anne Marte Eng Heier 
   
Fylkesårsmøtet for året 2017  
Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotel i Sarpsborg 3.3.18.  
 
Styremøter  
Styret har hatt 6 styremøter i løpet av 2017.  
Styrets medlemmer har ellers hatt e-post og telefonkontakt i løpet av året.  
 
Fylkeskonferanser  
Fylkeskonferansene var i 2017 på Gardermoen 31.3-2.4 og 11-13.11.2017. I mars deltok Hege 
Lund Kristiansen, Ann-Helen Halvorsen og Mona B. Hysestad og i november var de samme med 
og Sara Avdal i tillegg.  
 
 
Aktiviteter for medlemmene, familiesamling: 

 Årsmøte (for 2016) ble avholdt på 42 Bar og Bowling 28.02.2017. 
 Rush Tramplinepark 30.04.2017. 
 Familietur til Abra Havn og Dyreparken i Kristiansand 2-5.6.2017. 
 Klatring på grensen 20.08.2017. 
 Østfoldbadet 29.10.2017. 
 Julebowling 29.11.17.   
 Utdeling av julegaver på barn- og ungdomsavd. Kalnes 21.12.2017 
 Eventyrfabrikken 08.01.2018. 
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Leirer: 

 Norsk ungdomsleir på Solåsen Leirsted 26.06.2017- 02.07.2017. Fem ungdommer fra 
Østfold var med. 

 Regionsleir på Solbukta Leirsted utenfor Fredrikstad - 02.08.2017 - 06.08.2017. Fire 
ungdommer fra Østfold var med. 

 Nordisk ungdomsleir på Solåsen – Norge  – der hadde vi ingen ungdommer som var med. 
 
Økonomi/resultat  
Regnskapet for meldingsåret viste et resultat (underskudd) på -16.655,06 kroner.  
  
Dette var en oppsummering av året/beretningen. Se for øvrig egen årsberetning som ble 
gjennomgått i sin helhet og godkjent på årsmøtet (eget dokument).    
 
 
Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent 
 
 
Sak 7 Innkomne saker 
 
1. Valg av revisor – BDT Viken  
2. Jobbe med mulighet for en sydentur. 
3. Mulighet for å bytte bank. 
 
Vedtak:  Alle saker ble enstemmig godkjent 
   
Sak 8 Aktivitetsplan kommende år 
 
Eget vedlegg – delt ut på årsmøtet. 
 
Forslag til øvrige aktiviteter: 
 
Vedtak:  Aktivitetsplan ble enstemmig vedtatt  
 
 
Sak 9  Valg av nytt fylkesstyre og andre tillitsvalgte 
   
FYLKESSTYRET   
Leder 
 
Nestleder 

Mona Bjørgan Hysestad 
 
Ann-Helen Halvorsen 
Forslag: Ann Helen Halvorsen 

På valg i 2019  
 
På valg 
Valgt (for 2 år) 

 
Kasserer 

 
Hege Lund Kristiansen 
 

 
På valg i 2019  
 

Sekretær Cindy Hasselblad 
Forslag: Sara Charlotte Avdal 

På valg  
På valg i 2019 
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Årsberetning – 2017 
  

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 2017  
FORENINGEN FOR HJERTESYKEBARN - ØSTFOLD FYLKESLAG 

 
Fylkesstyret har i 2017 bestått av: 
 
LEDER:      Mona Bjørgan Hysestad 
NESTLEDER:   Ann-Helen Halvorsen 
KASSERER:     Hege Lund Kristiansen 
SEKRETÆR:     Cindy Hasselblad    
STYREMEDLEM:     Kamilla Johannessen 
STYREMEDLEM:     Sara Avdal 
UNGDOMS REPRESENTANT: Mia Hysestad 
 
VARAMEDLEM:   Ingen 
 
VALGKOMITEE:    Ingunn Kildal Johansen og Anne Marte Eng Heier 
 
Foreningen for hjertesykebarn (avd Østfold) har pr 31.12.2017 178 betalende 
familiemedlemmer og 38 individuelle medlemmer.  
 
Fylkesstyret har avholdt 6 styremøter i 2017, med en del mail og tlf kontakt i tillegg. 
 
FFHB Østfold har deltatt på 2 fylkeskonferanser. FFHB Østfold hadde også en representant i 
regnskapskomiteen. 
  

 
  
Her er styret avbildet fra v. Sara Avdal (styremedlem), Mona Hysestad (leder), Anne-Marte Heier (valg komite), 
Mia Hysestad (ungdomsrep), Ann–Helen Halvorsen (nestleder), Cindy Hasselblad (sekretær) og  Kamilla 
Johannessen (styremedlem). Ikke tilstede: Hege Lund Kristiansen (kasserer)  
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ÅRSMØTET i 2017 ble avholdt i Sarpsborg på 42 Bar & Bowling.  
 
Årsmøtet til Østfold fylkeslag ble i 2017 avholdt 28.2.17 på 42 Bar & Bowling i Sarpsborg.  
Vi kombinerte årsmøtet med bowling og pizza. Det var 11 familier med (totalt 40 små og 
store tilstede). Årsmøtet ble avholdt i spiseavdelingen, mens barn, ungdom og noen voksne 
bowlet. Vi avsluttet med et felles pizzamåltid. Vi hadde denne gangen også besøk fra 
administrasjonen ved Bård Berger. Han snakket litt om merkevaren og ville høre hva vi tenkte 
om dette (spesielt navnet Foreningen for hjertesyke barn, og om det hindrer nye medlemmer å 
være med siden de ikke ser på seg som syke etter inngrep). Det ble en god diskusjon. 
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En morsom, aktiv og hoppende 
dag på Rush Trampolinepark 

 

Søndag 30. april 2017 tok 11 familier turen til Rush Trampolinepark på Kolbotn. 
35 store og små, barn og voksne, hoppet seg varme og svette etter 1 time i trampolineparken.  
Vi hadde også 7 voksne ikke-hoppende deltakere som satt i kaféen og snakket sammen mens 
resten av gjengen hoppet og løp rundt. Det hele ble avsluttet med pizza, popcorn og drikke i et 
av bursdagsrommene i parken. 
Tilbakemeldinger fra deltakere – dette var et morsomt arrangement og som frister til 
gjentakelse!  
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FAMILIETUR TIL ABRA HAVN OG DYREPARKEN I 

KRISTIANSAND.  

I 2017 ble årets hovedaktivitet en familietur til Abra Havn og Kristiansands dyrepark fra 2 til 
5. juni. Vi var 20 familier og totalt 99 personer som var på tur. Vi bodde i Abra Havn og det 
var en flott opplevelse i seg selv. Vi ble vekket hver morgen når skuta til Kaptein Sabeltann 
kom inn i Abra Havn og det var ikke noe problem å få ungene opp. Det var veldig gøy å få 
med seg dette. Sjørøverne sang og underholdt og flagget ble heiset. Dette var en fin start på 
dagen og vi ble veldig klare for å komme oss inn i dyreparken.  

Det var ikke veldig mye folk i dyreparken og det var korte køer. Vi fikk med oss mating at 
dyr og annen underholdning og vi koste oss veldig.  

Spesielt gøy var frokosten med sjørøverne. De underholdt under frokosten og vi avsluttet med 
sjørøvertokt med den Sorte Dame. Veldig gøy! 

Vi hadde felles pizza buffet i Abrahavn lørdagen og søndagen spiste vi alle sammen på 
hotellet ved inngangen til Dyreparken. God mat og flott beliggenhet.  

På kvelden var det også arrangement i Abra Havn og sjørøverne kom rundt. Barna storkoste 
seg og synes det var både gøy og spennende å møte alle de kjente figurene fra Sabeltanns 
verden. Absolutt en flott helg! 

Noen fikk også tatt en tur i badeland og testet ut det, og sa at det også var veldig bra! 

Her er en del av deltagerne samlet til gruppebilde. Var ikke lett å få med alle 99… 
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KLATRING PÅ GRENSEN 

20.8 var vi 14 voksne og 28 barn som gledet oss til å dra på klatring på grensen. Værgudene 
var ikke helt vennlige og sendte masse regn på morgenen men heldigvis så lettet det og vi 
hadde opphold under klatringa. Store og små fikk kost seg og utfordret grensene sine. Vi 
samlet oss til felles grilling og prat rundt kl:12. En ny familie kom og nye bånd ble knyttet. 
Det var en flott dag for alle. 
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ØSTFOLDBADET 

Søndag 29 oktober møttes vi på Østfoldbadet i Askim. Her fikk både barn og voksne boltret 

seg i de forskjellige bassengene. Her kunne man klatre på veggen i basseng, kjøre sklier, 

bølgen og alt Østfoldbadet har å by på. Det kan være godt å treffe likemenn – både for liten 

og stor. Vi spiste pizza og koste oss i fellesskap. Det var 8 familier og totalt 33 personer som 

var med ☺ 
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JULEBOWLING 
  

Søndag 26.November arrangerte FFHB Østfold Julebowling på 42 Bar og bowling i 
Sarpsborg. På dette arrangementet var det 14 Hjertebarnsfamilier som deltok. Store og små 
bowlet, lekte, pratet og hygget seg sammen i godt over en time og deretter  samlet vi oss for å 
spise pizza sammen. Dette var en fin og samlende aktivitet i førjulstiden. Med godteposer til 
barna, masse klemmer og ønsker om God Jul, gikk vi alle hvert til vårt etter en koselig 
avslutning på et år med mange givende opplevelser og nye bekjentskap gjennom FFHB. 
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TILDELING AV STØTTE FRA ODD FELLOW ORDENEN 
 

Foreningen for Hjertesykebarn Østfold fikk i år en pengestøtte tildeling fra Odd Fellow 
Ordenen.  Det var en Hjertebarns bestemor som hadde  nominert oss som mottager av støtte 
fra Ordenen, og vi var så heldige å komme igjennom deres utvelgelses prosess og mottok 
15 000 kroner. Overrekkelsen av støtten fant sted i Odd Fellow Ordenens lokaler i Sarpsborg 
12 desember. Der deltok en representant fra styret  i overrekkelse av støtten, sammen med 
representanter fra to andre organisasjoner var blitt tildelt støtte og fire Overmestere fra Odd 
Fellow Ordenen.  
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UTDELIG AV JULEGAVER PÅ BARNE- OG 

UNGDOMSAVDELINGEN PÅ SYKESHUSET ØSTFOLD - KALNES 

Tradisjonen tro var store og små på Sykehuset Østfolds barn- og ungdomsavdeling og delte ut 
julegaver den 21.desember 2017.  

Leger, sykepleiere, pasienter, pårørende og representanter fra FFHB Østfold var samlet til 
julemarkering med sang, gang rundt juletreet, gløgg, klementiner og pepperkaker. Dette er en 
flott markering som gir god julestemning for store og små.   

Vi delte ut en sjekk på 10.000,- kroner som er øremerket Kardia Mobile EKG enheter (en 
enhet som kobles til mobilen og gjør at man enkelt kan ta EKG overalt og når som helst). 
Dette er helt nytt og nyttig for hjertebarn med rytmeforstyrrelser.  

Vi delte også ut en del brettspill som bør passe til barn i alle aldere. Gleden var stor og det er 
flott å kunne få være med å støtte avdelingen. De som jobber her tar godt vare på våre 
hjertebarn og oss hjertebarn familier i vanskelige situasjoner, derfor føles det godt å kunne gi 
noe tilbake. 
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EVENTYRFABRIKKEN 
 

Styreåret ble avsluttet med en familiedag på Eventyrfabrikken 8. januar 2018. 
Det var 10 familier som møtte, 21 barn og 16 voksne. Barna fikk pizza og is i bursdags- 
rommene (2 stk) mens de voksne samlet seg i kafe avdelingen og pratet sammen der.  
Det var flere familier som ikke hadde vært med på noe tidligere og det er veldig fint å kunne 
møte flere av våre medlemsfamilier.  
Barna så ut til å kose seg veldig og de voksne fikk delt erfaringer og ble litt bedre kjent. 

 
 

   
 

 

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 

 

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! 
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REGIONSLEIR – SOLBUKTA LEIRSTED, FREDRIKSTAD 
FOR 

ØSTFOLD, OSLO/AKERSHUS, HEDMARK OG OPPLAND 
I år var det Østfold sin tur til å arrangere regionsleir. Solbukta leirsted utenfor Fredrikstad ble 
valgt og der var vi fra 2 – 6. august 2017.  

Det var totalt 28 flotte ungdommer og 11 voksne som var på leiren. Vi var heldige med været 
og hadde noen flotte dager på Solbukta. Det ble bading, kanopadling, tråkkebåtene ble mye 
brukt, en del badet, vi hadde mange andre aktiviteter og koste oss masse. Vi var en tur på 
badeland på Quality i Sarpsborg den ettermiddagen været ikke var med oss. Vi hadde en dag i 
gamlebyen i Fredrikstad, tok ferja fra Gressvik t/r og hadde en fin dag der. Det var spill og 
moro på kveldene og alle var sosiale og hadde noen fine dager sammen. Vennskap ble knyttet 
og mange sa de ville være med neste år også! 

Det var 4 ungdommer fra Østfold som var med denne gangen. Det var Julie, Thomine, Gerd-
Oddveig og Mia.  
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NORSK UNGDOMSLEIR – SOLÅSEN LEIRSTED 

 

Norsk Ungdomsleir var i 2017 på Solåsen Leirsted 
mellom Sandefjord og Larvik fra 26. juni til 2. juli. 
Denne gangen var det rekord stor deltagelse fra hele 
landet. Det var totalt 87 personer med deltagere og 
ledere (og noe familie til ledere). På programmet stod 
bli kjent leker, aktivitetsdag, shoppingtur til 
Sandefjord eller tur til Hvalfangstmuseet og tur til 
dyreparken i Kristiansand og mer aktiviteter på 
leirstedet. Været var flott og de hadde en strålende 
uke. 

Det var totalt 5 deltagere fra Østfold denne gangen. 
Det var Sanna, Kolbjørn, Kristoffer, Gerd-Oddveig 
og Mia. De storkoste seg og anbefaler andre å være 
med om de har anledning.  

Til venstre er Mia og Gerd-Oddveig klare til H party. 
Mye gøy som skjer på leir! 

 

 

 

 

NORDISK UNGDOMSLEIR 

Det var i 2017 vi i Norge som arrangerte denne leiren og den var på samme sted som den 
norske leiren, på Solåsen Leirsted fra 20-28. juli 2017.  

Vi hadde ingen fra Østfold som var med denne gangen. 
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FYLKESKONFERANSER 

2017 var et år uten landsmøte og det var i stedet to fylkeskonferanser. De var begge på 
Gardermoen, den første fra 31 mars til 2 april og den andre fra 11-13 november og vi var godt 
representert på begge.  

Dette er en helg der tillitsvalgte fra FFHB fra hele landet møtes og deler erfaringer og får 
motivasjon og positive innspill og ideer for videre bruk i lokal laget. Vi var representert med 4 
i april og 3 i november. Alle var enige om at det var absolutt en god erfaring det er verdt å ha 
med seg videre! 

 

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 2017 kroner 55 832,92 fordelt på 
123 spillere, en fin økning i antall spillere og samtidig en liten økning i kroner sammenlignet 
med 2016. 
 
FFHB Østfolds org nr er 990652708, som dere registrer på deres spillkort om man ønsker at 
FFHB Østfold skal få 5% av deres spillerinnsats. 
 
 

I 2017 har vi også vært heldige å få inn litt gaver og vi har søkt om 
støtte og fått tildelt noe: 

 
- 5 000,- i støtte fra Lasseliten fondet til ungdomsleiren vi arrangerte i august 17. 
- 5 000,- i støtte Nimbus til Landsmøte vi skal arrangere i april 2018.  
- 30 000,- i støtte fra Ekstra ekspress til familieweekend i mars 2018.  
- 15 000,- i støtte fra Odd Fellow (nevnt over) 
- 1 764,-  i gave fra elever ved i 6 klasse ved Children’s International School i 

Fredrikstad. 
- 15 213,86 kroner i Vipps kampanjen på Facebook. 
- 1 000,- i gave fra Bilbutikk 1 etter at et medlem har kjøpt ny bil. 
- 7 750,- i gave fra garasjesalg til besteforeldrene til et hjertebarn. 
- 950,- i gave fra klassekasse til 10 D Askim Ungdomsskole 

 
TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT!! 





FFHB Avd. Østfold
14.02.2018Dato:

Side:   1
 12

Resultat

Reellt avvikReelt

Konto Tekst i periode periode i fjor

Reelt

-  1Periode:
Regnskapsår: 2017

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter

       -24 700,00        -23 401,25        -1 298,75 3000 Gaver

       -15 213,86        -15 213,86             0,00 3001 Gaver - Facebook kampanje

       -60 318,00        -60 318,00             0,00 3009 Oppgjør fra FFHB sentralt og andre regioner for re

       -20 700,00        -10 500,00       -10 200,00 3010 Egenandeler Reg.leir

        -2 000,00         46 100,00       -48 100,00 3011 Egenandeler RUSH

       -43 300,00        -20 100,00       -23 200,00 3012 Egenandeler  Kristiansand

             0,00          2 980,00        -2 980,00 3020 Lotteri-inntekter

       -72 526,41        -14 715,14       -57 811,27 3025 Bingoinntekter

       -38 475,00          1 068,01       -39 543,01 3040 Medlemskontingenter inkl. støttemedlemmer

       -16 004,00         12 730,00       -28 734,00 3050 Driftstilskudd/Statstøtte

       -55 832,92        -13 615,59       -42 217,33 3051 Norsk Tipping - Grasrotandel

       -15 000,00         10 000,00       -25 000,00 3055 Støtte fra FFHB Sentralt

       -21 060,00             90,00       -21 150,00 3056 Støtte FRIFOND

             0,00          6 810,00        -6 810,00 3057 GIVERTJENESTE

        -4 700,00           -975,00        -3 725,00 3100 Salgsinntekter, uttak, avg. fri

SUM Salgsinntekter       -389 830,19        -79 060,83      -310 769,36

       -79 060,83      -310 769,36SUM Driftsinntekter       -389 830,19

Driftskostnader
Varekostnad

         9 498,00          2 498,00         7 000,00 4001 Kjøp gensere/annet

SUM Varekostnad          9 498,00          2 498,00         7 000,00

Andre driftskostnader

        13 250,00          3 300,00         9 950,00 6700 Styrehonorarer

         7 770,00         -1 744,00         9 514,00 6790 Regnskaps-/revisorhonorarer 25 %

         2 400,00          2 400,00             0,00 6791 Regnskaps-/revisjonshonorarer u/mva

           799,00         -1 940,00         2 739,00 6800 Adm.utgifter/kontorrekvisita

           900,00         -4 009,34         4 909,34 6810 Gaver/Blomster

        94 107,76         59 333,12        34 774,64 6830 Arrangementer m /mva 25%

         1 004,70          1 004,70             0,00 6831 Arrrangementer m/mva 15%

       215 170,80        215 170,80             0,00 6832 Arragementer m/mva 10%

        27 410,54         27 410,54             0,00 6833 Arrangementer

             0,00       -188 362,00       188 362,00 6834 Arrangement Skallerup

             0,00        -46 185,00        46 185,00 6835 Arrangement Quality

             0,00        -65 762,50        65 762,50 6836 Arrangement Trysil

        13 462,20          2 462,20        11 000,00 6840 Gave til Sykehuset Østfold

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

        14 000,00          6 469,00         7 531,00 6860 Kurs/seminarer mva fritt

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

           439,01             55,01           384,00 6940 Porto m/mva 25%

             0,00           -380,00           380,00 6950 Kontingenter

         4 854,30          2 480,30         2 374,00 7140 Reisekostnader

           240,00            240,00             0,00 7410 Medlemskontingent
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FFHB Avd. Østfold
14.02.2018Dato:

Side:   2
 12

Resultat

Reellt avvikReelt

Konto Tekst i periode periode i fjor

Reelt

-  1Periode:
Regnskapsår: 2017

           212,00            212,00             0,00 7420 Gaver/premier

SUM Andre driftskostnader        397 020,31         10 154,83       386 865,48

        12 652,83       393 865,48SUM Driftskostnader        406 518,31

        83 096,12        -66 408,00        16 688,12SUM Driftsresultat

Finansinntekt og -kostnad
Finanskostnader
Andre finanskostnader

           914,50           -265,50         1 180,00 8170 Bankomkostninger

          -947,56            384,75        -1 332,31 8297 Renteinntekter

SUM Andre finanskostnader            -33,06            119,25          -152,31

           119,25          -152,31SUM Finanskostnader            -33,06

          -152,31            119,25           -33,06SUM Finansinntekt og -kostnad

        16 655,06

             0,00

        16 655,06

        82 943,81

       -66 288,75Årsresultat etter avsetninger

       -66 288,75

             0,00             0,00Avsetninger

        82 943,81

Årsresultat
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BUDSJETT 2017 vs. Faktisk 2017
ØSTFOLD FFHB

UTGIFTER Budsjett 2017 Faktisk 2017 INNTEKTER Budsjett 2017 Faktisk 2017
Revisor/regnskap: 10 000 10 170 Gaver:  0 39 914
Styrehonorar: 13 250 13 250 Egenandeler: (arrangement) 45 000 126 318
Kontigenter (FFO, FS) 1 000 240 Medl.kont: 40 000 38 475
1.Kurs/seminarer: 15 000 18 854 Driftstilskudd: 10 000 10 000
Adm utgifter: 3 000 799 Grasrotandelen: 40 000 55 833
Nettutgifter 1 000 0 Støtte fra Østfold fylkeskommune 10 000 6 004
Gaver: (styret, valgkomitee, konfgaver) 3 000 1 112 Støtte fra FFHB sentralt gave: 12 500 15 000
Gave sykehuset. 12 500 13 462 Renteinntekter aksjefond 1 000 948
Annonser (takkeannonser) 500 0 Fri fond 20 000 21 060
Porto. 1 000 439 Bingoinntekter 60 000 72 526
2.Støtte til ungdomssamlinger:                     20 000 1 000 0 0
Lotteri og stiftelsestilsynet 135 0 0
Bankomkostninger 1 200 915 Salgsinnt. (gensere) 0 4 700
Arrangementer, (årsmøte div andre arr og turer) 215 000 347 192
Ekstra - gave til sykehuset 15 000 0
Underskudd 2017 73 085 16 655
Totalt: 311 585 407 433 311 585 407 433
Faktisk underskudd i 2017 ble: -16655,06 mot budsjettert underskudd på 73085,-
Altså 56 430,- bedre enn budsjettert. 
Budsjettert underskudd for  2017: 73 085
Vi endte med en egenkapital på 233 290,61 kr etter 2017 som fortsatt er bra og tenker at det fortsatt er greit å kunne bruke noe av det. 
Det er lagt inn pessimistiske inntekstall, slik at tallene kan fort bli bedre (slik de har blitt de foregående år). Vi ønsker å sende flere søknader om støtte i år også. 
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. Her har vi aldri bruk så mye som 20 000,-, men vi har flere som har passert 10 år som er aktive. Nå har vi også fått vite at vi ikke får støtte til regionsleir av Bufdir, 
så vi må være med å dekke mer av utgiftene her.  Antallet som har vært med har også økt. 



BUDSJETT 2018
ØSTFOLD FFHB

UTGIFTER Budsjett 2018 Faktisk 2017 INNTEKTER Budsjett 2018 Faktisk 2017
Revisor/regnskap: 10 000 10 170 Gaver:  0 39 914
Styrehonorar: 13 100 13 250 Egenandeler: (arrangement) 45 000 126 318
Kontigenter (FFO, FS) 1 000 240 Medl.kont: 40 000 38 475
1.Kurs/seminarer: 15 000 18 854 Driftstilskudd: 10 000 10 000
Adm utgifter: 3 000 799 Grasrotandelen: 40 000 55 833
Nettutgifter 1 000 0 Støtte fra Østfold fylkeskommune 10 000 6 004
Gaver: (styret, valgkomitee, konfgaver) 3 000 1 112 Støtte fra FFHB sentralt gave: 12 500 15 000
Gave sykehuset. 12 500 13 462 Renteinntekter aksjefond 1 000 948
Annonser (takkeannonser) 500 0 Fri fond 20 000 21 060
Porto. 1 000 439 Bingoinntekter 60 000 72 526
2.Støtte til ungdomssamlinger:                     20 000 1 000 Jubileumsstøtte 0 0
Lotteri og stiftelsestilsynet 135 Lotteri 0 0
Bankomkostninger 1 200 915 Salgsinnt. (gensere) 0 4 700
Arrangementer, (årsmøte div andre arr og turer) 215 000 347 192

0
Underskudd 2017 73 085 16 655
Totalt: 296 435 407 433 311 585 407 433
Faktisk underskudd i 2017 ble: -16655,06 mot budsjettert underskudd på 73085,-
Altså 56 430,- bedre enn budsjettert. 
Budsjettert underskudd for  2017: 73 085
Vi endte med en egenkapital på 233 290,61 kr etter 2017 som fortsatt er bra og tenker at det fortsatt er greit å kunne bruke noe av det. 
Det er lagt inn pessimistiske inntekstall, slik at tallene kan fort bli bedre (slik de har blitt de foregående år). Vi ønsker å sende flere søknader om støtte i år også. 
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. Her har vi aldri bruk så mye som 20 000,-, men vi har flere som har passert 10 år som er aktive. Nå har vi også fått vite at vi ikke får støtte til regionsleir av Bufdir, 
så vi må være med å dekke mer av utgiftene her.  Antallet som har vært med har også økt. 



   Forslag til Aktivitetsplan FFHB 2018 
 
 
Mars  : 3-4.2 Årsmøte og familiesamling – Quality Sarpsborg 
 
April  : Landsmøte – Østfold arrangerer 
 
Mai  :  Aktivitet 
 
Juni  : 25. juni -1. juli:  Norsk ungdomsleir (Solåsen leirsted mellom  

Sandefjord og Larvik) for ungdom født mellom 2000 og 2004. 
 
Juli  :  24-31. juli: Nordisk leir på Gotland i Sverige. Denne er for de som er                         

født i perioden 2000-2004 
   
August :  1-5. aug: Regionsleir for barn 10-18 år – denne gang i på  

Hurdsalssenteret.   
 
:  Aktivitet/Familiehelg?  

 
September :  Hjertesykebarnsdag 
 
Oktober :  Aktivitet 
 
November : Fylkeskonferanse 
 
  : Aktivitet 
 
Desember : Utdeling av julegaver til Sykehuset i Østfold 
 
 
Dette er i hovedsak hva vi har tenkt, men vi tar gjerne i mot forslag til andre og flere 
aktiviteter.  
 
Aktiviteter i tankene:  

- Klatring, Rush – Trampolinepark, egen ungdomsaktivitet, foreldrekafe, juleaktivitet 
m.m. 

 
 

Aktivitetsplanen ble enstemmig godkjent. 



 

 

 

 

 

SAK 1 

 

VALG AV REVISOR 2018 

 
Vi har i år brukt BDT Viken revisjon i Moss. 
 
Forslag for revisor 2018: BTD Viken revisjon Moss, v/revisor Hege Reinbakk/Trygve Plener  
 
  
 

 

SAK 2 

Forslag om at styret fortsatt kan jobbe med muligheten for en sydentur i 2018-2019. 
 

 
 

 

Sak 3 

Vurdere bank bytte – pga veldig høye gebyrer i DNB 
 



 
INNKALLELSE TIL ÅRSMØTET i 2018,  

FORENINGEN FOR HJERTESYKEBARN ØSTFOLD FYLKESLAG  

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

 
Sted: Quality Hotel Sarpsborg 

Adr: Bjørnstadveien 20, 1713 Grålum 
Dato: Lørdag 3. mars 2018 
Møtestart klokken: 11.30 

 
Vi avholder årsmøtet i eget møterom.  

Barna leker og blir bedre kjent et annet sted på hotellet.  
 

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/kasserer. 
5. Forslag til budsjett 2018, v/fylkesleder og kasserer. 
6. Gjennomgang av beretning 2017, v/fylkesleder. 
7. Innkomne saker v/fylkesleder. 
8. Aktivitetsplan 2018,v/fylkesleder. 
9. Valg (styre og valgkomitee) v/valgkomiteen. 
10. Valg av delegater til landsmøtet. 
11. Utdeling av gaver v/fylkesleder. 

 
 Forslag til saker sendes fylkesleder innen 17. februar 2018 på e-post til 
mhyse@broadpark.no eller post FFHB Østfold v/Mona Hysestad, Stensrudlia 3, 1815 
Askim. 
 
Påmelding til årsmøtet innen 24. februar 2018, pr mail mhyse@broadpark.no eller pr tlf 
48044528.  
Det er fult mulig å være med på årsmøtet uten å være med på familiesamlingen om noen 
skulle ønske det. Separat påmelding til familiesamlingen. Se egen invitasjon. 
 

VELKOMMEN 
Med vennlig hilsen 

FFHB Østfold fylkesstyre v/fylkesleder Mona Hysestad 


