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Velkommen til fylkesårsmøtet 
 
Ved fylkesleder: Mona Bjørgan Hysestad 
 
10 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. Fylkeslagets beretning for meldingsåret 
 

5. Regnskap og revisjon 
 

6. Innkomne saker 
 

7. Forslag til arbeidsplan for kommende år 
 

8. Forslag til budsjett for kommende år 
 

9. Valg i samsvar med vedtektene 
 
(10.  Valg av delegater til Landsmøtet – gjelder ikke i år) 

 
 
 

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 den17. januar 2017 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 Hasselbland 
 
 
c)        Underskrivelse av protokollen:  

 
   Nina Nilsen   

Tone Norenberg 
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Sak 4 Fylkeslagets årsberetning for meldingsåret 2016 – 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 31.12.16: 66 

Antall betalende individuelle medlemmer pr 31.12.16:  40 

 

 

Fylkesstyret    
Styret for fylkeslaget har i meldingsåret bestått av:  

Fylkesleder:  Mona B. Hysestad 

Nestleder:  Anne Marte Eng Heier 

Kasserer:  Hege Lund Kristiansen    

Sekretær:     Cindy Hasselblad 

Styremedlem:  Ann-Helen Halvorsen 

Styremedlem:  Kamilla Johannessen 

Styremedlem:  Sara Avdal 

Vara:    - 

Ungdomsrepresentant:Mia Hysestad   

 

Valgkomite:  Ingunn Kildal Johansen 

Valgkomite:  Hanne Munkerud 

   

Fylkesårsmøtet for året 2016  
Årsmøtet ble avholdt på 42 Bar og Bowling, Sarpsborg.  

 

Styremøter  
Styret har hatt 5 styremøter i løpet av 2016.  

Styrets medlemmer har ellers hatt e-post og telefonkontakt i løpet av året.  

 

Fylkeskonferanse  
Fylkeskonferansen var på Gardermoen 11.11.2016- 13.11.2016. Der deltok Cindy Hasselblad, 

Kamilla Johannessen og Mona B.  Hysestad.  

 

Landsmøtet 2016 i Stavanger   

Landsmøtet var fra 22.04.2016- 24.04.2016. På landsmøtet deltok Ann-Helen Halvorsen, Cindy 

Hasselblad og Hege Lund Kristiansen som delegater, Kamilla Johannessen og Sara Avdal som 

observatører, Kamilla Johannessen var også referent under møtet og Mona B. Hysestad var 

representant for Regnskapskomiteen.  
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Aktiviteter for medlemmene, familiesamling: 

 Årsmøte (for 2015) og familiesamling på Quality hotel i Sarpsborg 
20.02.2016-  21.02.2016. 

 Bowlingdag 17.04.2016. 

 Familietur til Skallerup klit, Danmark 17.06.2016- 24.06.2016. 

 Klatring på grensen 21.08.2016. 

 Bursdagsfest for å markere foreningens 40-års dag 24.09.2016. 

 Hjertesyke barns dag – vi sto på stand på sykehuset Kalnes.   

 Hjertesyke barns dag – vi sto på stand på senteret i Fredrikstad.  

 Jubileumsfering/familietur til Trysil 28.10.2016- 30.10.2016. 

 Juleverksted 27.11.2016. 

 Utdeling av julegaver på barn- og ungdomsavd. Kalnes 21.12.2016 

 Eventyrfabrikken 08.01.2017. 
 

Leirer: 

 Norsk ungdomsleir på Stenbekk Misjonssenter 27.06.2016- 03.07.2016. Fem ungdommer 

fra Østfold var med. 

 Regionsleir på Hurdalssenteret – 10.08.2016- 14.08.2016. Fire ungdommer fra Østfold var 
med. 

 Nordisk ungdomsleir på Island – der hadde vi ingen ungdommer som var med. 
 

Økonomi/resultat  

Regnskapet for meldingsåret viste et resultat (underskudd) på -82.943,81 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 5 Regnskap og revisjon 
   
Eget vedlegg – delt ut på årsmøtet. 
   
Vedtak:  Regnskapet ble enstemmig godkjent 
 

Sak 6 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 
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Sak 7 Aktivitetsplan kommende år 
 
Eget vedlegg – delt ut på årsmøtet. 
 
Forslag til øvrige aktiviteter: museum, Tusenfryd. 
 
Vedtak:  Aktivitetsplan ble enstemmig vedtatt uten endringer i styrets forslag 
 

Sak 8 Budsjett kommende år 
 
Eget vedlegg – delt ut på årsmøtet. 

 
Vedtak:   Budsjett ble enstemmig vedtatt uten endringer i styrets forslag 
 

 
Sak 9  Valg av nytt fylkesstyre og andre tillitsvalgte 

   
FYLKESSTYRET   
Leder 
 
Nestleder 

Mona Bjørgan Hysestad 
Forslag: Mona Bjørgan Hysestad 
Anne Marte Heier 
Forslag: Ann Helen Halvorsen 

På valg i 2017  
Valgt (for 2 år) 
På valg i 2017  
Valgt (for 1 år) 

Kasserer Hege Lund Kristiansen 
Forslag: Hege Lund Kristiansen 

På valg i 2017  
Valgt (for 2 år) 

Sekretær Cindy Hasselblad På valg i 2018 
Styremedlem Kamilla Johannessen På valg i 2018 
Styremedlem 
 
Styremedlem 
 
Vara 
Ungdomsrepresentant 

Sara Charlotte Avdal 
Forslag: Sara Charlotte Avdal 
Ann-Helen Halvorsen 
Forslag: Ingen 
- 
Mia Hysestad 
Forslag: Mia Hysestad 

På valg i 2017  
Valgt (for 2 år) 
På valg i 2017 
 
 
På valg i 2017  
Valgt (for 2 år) 

   
VALGKOMITEEN   
Valgkomité medlem Ingunn Kildahl Johansen 

Forslag: Ingunn Kildahl Johansen 
På valg i 2017  
Valgt (for 1 år) 

Valgkomité medlem Hanne Munkerud 
Forslag: Anne Marte Heier 

På valg i 2017  
Valgt (for 1 år) 

 
REGISTRERT REVISOR/AUTORISERT 
REGNSKAPSFØRER 

  

BDT Viken v. Trygve Plener/Hege S. Reinbakk er valgt for året 2017 
   

(Sak 10 Valg av delegater til Landsmøtet  - ikke aktuelt i år) 
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Årsberetning – 2016 
  

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 2016  
FORENINGEN FOR HJERTESYKEBARN - ØSTFOLD 

FYLKESLAG 
 

§ 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.  
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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.  

 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 31.12.16: 66 

Antall betalende individuelle medlemmer pr 31.12.16:  40 

 

Fylkesstyret har i 2016 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 

STYREMEDLEM:     Sara Avdal 

UNGDOMS REPRESENTANT: Mia Hysestad 

 

VARAMEDLEM:   Ingen 

 

VALGKOMITEE:    Ingunn Kildal Johansen og Hanne Munkerud 

 

Fylkesstyret har avholdt 5 styremøter i 2016, med en del mail og tlf kontakt i tillegg. 

 

FFHB Østfold har deltatt på landsmøtet og en fylkeskonferanse. FFHB Østfold hadde også en 

representant i regnskapskomiteen. 
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Her er styret avbildet på årsmøtet: fra v. Sara Avdal (styremedlem), Mona Hysestad (leder), Anne-Marte Heier 

(nestleder), Mia Hysestad (ungdomsrep), Ann–Helen Halvorsen (styremedlem), Cindy Hasselblad (sekretær) og  

Kamilla Johannessen (styremedlem). Ikke tilstede:  Hege Lund Kristiansen (kasserer)  

 

 

 

 

 
 

ÅRSMØTE og familiesamling på Quality Hotel i Sarpsborg. 
 

Årsmøtet til Østfold fylkeslag ble i 2016 avholdt 21.2.16 på Quality Hotel Sarpsborg.  

Vi kombinerte årsmøtet med familiesamling med overnatting på hotellet. Det var 14 familier 

med (totalt 58 små og store tilstede). Årsmøtet ble avholdt i eget møtelokale på søndagen.  

På lørdagen samlet vi oss i felles rom og hadde foredrag/underholdning av en magiker som 

også selv var hjertebarn. Veldig gøy å se at han hadde fått det til. Han fortalte litt om sine 

utfordringer underveis, og hvordan han hadde klart å komme dit han var i dag. Noe å tenke på 

for oss hjertebarn foreldre. Programmet for øvrig var ganske fritt og tiden ble benyttet til 

bading, lek i lekelandet, prat og gode stunder.  
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Bowlingdag 
 

11 familier og totalt 47 store og små var samlet for en artig dag med bowling 17/4-16 på 

Sarpsborg bowlingsenter.  

Vi fordelte oss på 7 baner og spilte noen runder med bowling og benyttet tiden til å bli enda 

bedre kjent. De minste barna fikk et stativ for å få bedre fart på kulene, slik at også de kunne 

delta, så det var et arrangement som var godt tilpasset alle aldersgruppene. Dagen avsluttet vi 

med pizza i fellesskap. 
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Familietur til Danmark - SKALLERUP KLIT 

15 FFHB familier (totalt 61 store og små) var med på familietur til Skallerup Klit i Danmark 

fra fredag 17-24.juni 16. 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 «badstugus», "salt-sauna" og 

badstue. Altså noe for enhver alder og smak! De fleste var å finne inne i badeland den første 

dagen og hele uken forøvrig. 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 oppfordret til felles middag lørdagen 

og alle møtte. Veldig hyggelig. Vi brukte facebook til å fortelle litt om hvor vi var og hva som 

skjedde og de de passet for hang seg på der de ville.  

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. Noen 

lagde t-skjorter, smykker og 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 . 

Denne uken var det også midt-sommer og mange var med på denne markeringen. På kvelden 

regnet det dessverre, så ble ikke like stas som året før.  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 det var 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 Djurs 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 en del tid til 

uteaktiviteter. 
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Lekeland og badeland var hyppig besøkt av de fleste. Vi kunne fritt gå inn hvor vi 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 en annen gang! Mye er fortsatt ugjort og mye 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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Klatring på grensen 

Vi møttes 21. august kl: 10.00 for å klatre. Vi var 13 familier med til 

sammen 22 voksne og 28 barn. Denne opplevelsen gir en utfordring 

for store og små og mange benyttet anledningen til å pushe grensene 

sine.  Vi hadde avtalt felles lunsjtid kl: 12.00 og mange spiste 

sammen da. Dette ble ikke så koselig som vi hadde håpet da vepsen 

var veldig hissig denne dagen. Alt i alt så hadde vi en veldig koselig 

dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

Bursdagsfest 

I anledning 40-års jubileet arrangerte vi lørdag 24. september en skikkelig bursdagsfest for 

alle våre medlemmer med familie. Tanter, onkler, søskenbarn, besteforeldre var alle 

velkomne. 

Det ble servert pølser, brus, kaffe og kake – og bordene var selvsagt dekorert med 

hjertegotteri til store glede for både barn og voksne. 

Bandet Four Times Epic holdt et strålende konsertbidrag, utrolig dyktige gutter fra 

Fredrikstad.  

Barnekardiolog Ernst Christian Neukamm fra Sykehuset Østfold Kalnes sa noen fine ord om 

samarbeidet med FFHB Østfold. 

Generalsekretær Helene Thon fra Administrasjonen FFHB holdt en fin tale om foreningen og 

fylkeslaget. 

I tillegg til taler, konsert, pølse – og kakespising så var det selvsagt også lotteri med mange 

flotte premier som vi hadde fått fra butikker, restauranter, aktivitetssentere etc. over hele 

Østfold. Noen familier hadde virkelig vinnerlykken og vant masse! 
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Jubileumsfeiring i Trysil - 28. – 30. Oktober 
 

Når FFHB blir 40 år må det feires på flere måter. Vi valgte å ha en felles familieweek-end til 

Trysil med Hedmark fylkeslag. Dette ble et flott arrangement med omtrent like mange fra 

både Østfold og Hedmark. Fra Østfold var det 11 familier (totalt 50 store og små). Fredagen 

var det innsjekk dere alle barn fikk navnelapper og ble ønsket velkommen ved inngangen. Vi 

hadde bestillt bowlingbanen og alle kunne spille så mye de ønsket etter mat. Vi hadde felles 

middag og mange samlet seg i foajeen etter bowlingen og pratet og delte erfaringer. Barna 

fant hverandre og koste seg.  

Lørdagen var det mange som gikk tur i strålende vær. Noe fikk også med seg litt snø, der  

noen fra ski eltene hadde test-renn. Litt senere hadde vi rebusløp der de fleste var med.  

På kvelden var det flott jubileumsmiddag som startet med et foredrag av landsstyrets leder 

Erik Skarrud. Vi hadde en presentasjon av alle som var med og så spiste vi en nydelig 

middag. Den ble avsluttet med en flott og god jubilieumskake. Det ble en flott markering.  

Sødagen var det hjemreise og alle var enige om at det hadde vært en flott markering! 
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Lokalet til jubileumsmiddagen forberedes  Landsstyrets leder Erik Skarrud taler 
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Juleverksted         
  

Søndag 27.November arrangerte FFHB Østfold Juleverksted. Arrangementet fant sted i 

Gaustadgrenda barnehage på Manstad utenfor Fredrikstad og det var 9 Hjertebarnsfamilier 

som deltok. Vi var samlet for en hyggelig førjulsstund der vi lager Julekort til våre 

støttemedlemmer. Vi klippet hjerter i papp som ble dekorert med tegninger og klistremerker, 

og vi skrev en hilsen med takk for støtten. Underveis i aktiviteten gikk praten godt mellom 

foreldrene og barna lekte med nye og gamle venner. Vi serverte pølser, brus, gløgg og 

pepperkaker. Nissemor og Nisseungen kom på besøk og hadde med godteposer til alle barna.   

 

 

 

  
Her lages det julekort til støttemedlemmer og til høyre er resultatet. 

 

    
Nissemor og nisse jenta på besøk med juleposer til barna 
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UTDELIG AV JULEGAVER PÅ BARN- 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 2016.  

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 11.000,- kr som avdelingen øremerker slik at det blir brukt til barn og 

unges beste + brettspill til barn i alle aldere. Gleden var stor og det er flott å kunne få være 

med å støtte avdelingen. Leder for avdelingen viste stolt frem et eget ungdoms rom de hadde 

innredet for midler som tidligere er gitt fra FFHB. 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 
08.01.17 pang startet vi året med en samling på Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Her fikk barna 

boltret seg i vill lek, klatring, sklier og sykling. Show med selveste Supermann fikk de fleste 

med seg også. Noen litt mer skeptiske enn andre.  

Vi voksne benyttet anledningen til å dele erfaringer og være tilstede for hverandre. 

Det kan være godt å treffe likemenn – både for liten og stor  

Vi spiste pizza og koste oss i fellesskap på ridder rommet og disko rommet. 

 

Det var 12 familier og totalt 40 personer som var med  
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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! 

 

REGIONSLEIR – ØSTFOLD, OSLO/AKERSHUS, HEDMARK 
OG OPPLAND 

I 2016 var denne på Hurdalssenteret i Hurdal fra 10-14. august. Det var Oslo/Akershus som 

var ansvarlig for leiren denne gangen. Det var hele fem ungdommer fra Østfold som var med 

denne gangen og de hadde det veldig moro og er nok klare for leir til sommeren 2017 igjen. 

Østfold hadde også med to voksne som ledere. Det var aktiviteter som klatring, bading, 

luftgeværskyting, zip-line over en vik i vannet og tur til smaragdgruvene ved Mjøsa. Det var 

et flott sted og alle koste seg masse. Det var nok en ekstra bonus at det var basseng innendørs 

som ble flittig benyttet hver dag.  
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NORSK UNGDOMSLEIR 

 

Østfold hadde 4 som var med i 2016 og de er 

avbildet til venstre.  

Det var på Stenbekk Misjonssenter ved 

Sarpsborg fra 27.6-3.7 og denne gangen var 

det rekord mange med. De som var med var 

storfornøyde med oppholdet og fikk nye 

venner og var med på mye moro og fine 

opplevelser. De fleste er også klare for leir til 

sommeren igjen! 

 

 

NORDISK UNGDOMSLEIR 

Østfold hadde ingen som var med på dette arrangementet som i 2016 som hadde base på 

Island en uke i juli. Her samles ti hjerteungdom fra hvert av de nordiske til en ukes samling. 

Dette pleier å være et populært arrangement og det har vært litt kamp om plassene tidligere.  
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LANDSMØTE OG FYLKESKONFERANSE 

I 2016 var det Landsmøte i Stavanger fra 22-24. April der Østfold stilte med 6 deltagere. 3 

delegater, 2 observatører (der den ene observatøren ble referent) og en i regnskapskomiteen. 

Dette arrangeres hvert andre år og neste gang (i 2018), blir det Østfold og Fredrikstad som blir 

stedet. Dette er det formelle arrangementet som velger kandidater til landsstyret og 

godkjenner vedtekter og handlingsplaner for de etterfølgende årene. Veldig interessant og 

nyttig å være med på.  

Det var også fylkeskonferanse på Gardermoen fra 11-13 November. 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 3 i november. Alle var enige om at det var 

absolutt en erfaring det er verdt å ha med seg videre! 

 

Her er Østfold gjengen samlet på Landsmøtet: fra v. Sara Avdal, Cindy Hasselblad, Ann-Helen Halvorsen, Hege 

Lund Kristiansen, Kamilla Joahannessen og Mona Hysestad 
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 12
Resultat

Reellt avvikReelt
Konto Tekst i periode periode i fjor

Reelt

-  1Periode:
Regnskapsår: 2016

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter

        -1 298,75          6 553,25        -7 852,00 3000 Gaver

       -10 200,00         -2 200,00        -8 000,00 3010 Egenandeler QUALITY

       -48 100,00        -15 800,00       -32 300,00 3011 Egenandeler DK

       -23 200,00        -23 200,00             0,00 3012 Egenandeler Trysil

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

       -57 811,27          3 713,26       -61 524,53 3025 Bingoinntekter

       -39 543,01        -11 118,01       -28 425,00 3040 Medlemskontingenter inkl. støttemedlemmer

       -28 734,00        -14 719,00       -14 015,00 3050 Driftstilskudd/Statstøtte

       -42 217,33         -6 064,84       -36 152,49 3051 Norsk Tipping - Grasrotandel

       -25 000,00         -5 000,00       -20 000,00 3055 Støtte fra FFHB Sentralt

       -21 150,00           -875,00       -20 275,00 3056 Støtte FRIFOND

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

        -3 725,00         -3 725,00             0,00 3100 Salgsinntekter, uttak, avg. fri

SUM Salgsinntekter       -310 769,36        -82 225,34      -228 544,02

       -82 225,34      -228 544,02SUM Driftsinntekter       -310 769,36

Driftskostnader
Varekostnad

         7 000,00          7 000,00             0,00 4001 Kjøp gensere

SUM Varekostnad          7 000,00          7 000,00             0,00
Andre driftskostnader

         9 950,00         -4 250,00        14 200,00 6700 Styrehonorarer

         9 514,00            170,00         9 344,00 6790 Regnskaps-/revisorhonorarer

         2 739,00            352,00         2 387,00 6800 Adm.utgifter/kontorrekvisita

         4 909,34          2 829,34         2 080,00 6810 Gaver/Blomster

        34 774,64        -24 094,79        58 869,43 6830 Arrangementer

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

        46 185,00        -86 202,82       132 387,82 6835 Arrangement Quality

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

        11 000,00            263,30        10 736,70 6840 Gave til Sykehuset Østfold

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

         7 531,00        -11 269,00        18 800,00 6860 Kurs/seminarer

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

           384,00         -1 259,90         1 643,90 6940 Porto

           380,00            145,00           235,00 6950 Kontingenter

         2 374,00          2 374,00             0,00 7140 Reisekostnader

             0,00           -140,00           140,00 7410 Medlemskontingent

SUM Andre driftskostnader        386 865,48        134 641,63       252 223,85

       141 641,63       252 223,85SUM Driftskostnader        393 865,48

        23 679,83         59 416,29        83 096,12SUM Driftsresultat

Finansinntekt og -kostnad
Finanskostnader
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FFHB Avd. Østfold 04.02.2017Dato:
Side:   2

 12
Resultat

Reellt avvikReelt
Konto Tekst i periode periode i fjor

Reelt

-  1Periode:
Regnskapsår: 2016

Andre finanskostnader

         1 180,00            216,00           964,00 8170 Bankomkostninger

        -1 332,31           -708,05          -624,26 8297 Renteinntekter

SUM Andre finanskostnader           -152,31           -492,05           339,74

          -492,05           339,74SUM Finanskostnader           -152,31

           339,74           -492,05          -152,31SUM Finansinntekt og -kostnad

        82 943,81
             0,00

        82 943,81

        24 019,57

        58 924,24Årsresultat etter avsetninger

        58 924,24
             0,00             0,00Avsetninger

        24 019,57

Årsresultat
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BUDSJETT 2016 vs. Faktisk 2016

ØSTFOLD FFHB

UTGIFTER Budsjett Faktisk 16 INNTEKTER Budsjett Faktisk 16

Revisor/regnskap: 10 000 9 514 Gaver:  0 1 299

Styrehonorar: 9 950 9 950 Egenandeler: (arrangement) 60 000 85 225

Kontigenter (FFO, FS) 1 000 380 Medl.kont: 30 000 39 543

1.Kurs/seminarer: 15 000 9 905 Driftstilskudd: 10 000 10 000

Adm utgifter: 2 500 2 739 Grasrotandelen: 35 000 42 217

Nettutgifter 2 000 1 000 Støtte fra Østfold fylkeskommune 14 000 8 734

Gaver: (styret, valgkomitee, konfgaver) 3 000 3 036 Støtte fra sentralt: 10 000 10 000

Gave sykehuset. 10 000 12 874 Renteinntekter aksjefond 500 1 332

Annonser (takkeannonser) 500 0 Fri fond 20 000 21 150

2. Porto. 1 500 384 Bingoinntekter 60 000 57 811

3.Støtte til ungdomssamlinger:                     15 000 3 894 Jubileumsstøtte 10 000 25 000

Lotteri og stiftelsestilsynet 135 Lotteri 2 980

Bankomkostninger 900 1 180 Fast giver 6 810

Arrangementer, (årsmøte div andre arr og turer) 275 000 340 190

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

Underskudd 2016 136985 82 944 54 041

Totalt: 386 485 395 045 386 485 395 046 0

Faktisk underskudd i 2016 ble: -82 944 mot budsjettert underskudd på 136985,-

Altså 54 041,- bedre enn budsjettert. 

Vi endte med en egenkapital på 249 945,67 kr etter 2016 som fortsatt er bra.  

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.  



BUDSJETT 2017

ØSTFOLD FFHB

UTGIFTER Budsjett 2017 Faktisk 2016 INNTEKTER Budsjett 2017 Faktisk 2016

Revisor/regnskap: 10 000 9 514 Gaver:  0 1 299

Styrehonorar: 13 250 9 950 Egenandeler: (arrangement) 45 000 85 225

Kontigenter (FFO, FS) 1 000 380 Medl.kont: 40 000 39 543

1.Kurs/seminarer: 15 000 9 905 Driftstilskudd: 10 000 10 000

Adm utgifter: 3 000 2 739 Grasrotandelen: 40 000 42 217

Nettutgifter 1 000 1 000 Støtte fra Østfold fylkeskommune 10 000 8 734

Gaver: (styret, valgkomitee, konfgaver) 3 000 3 036 Støtte fra sentralt gave: 12 500 10 000

Gave sykehuset. 12 500 12 874 Renteinntekter aksjefond 1 000 1 332

Annonser (takkeannonser) 500 0 Fri fond 20 000 21 150

Porto. 1 000 384 Bingoinntekter 60 000 57 811

2.Støtte til ungdomssamlinger:                     20 000 3 894 Jubileumsstøtte 0 25 000

Lotteri og stiftelsestilsynet 135 Lotteri 0 2 980

Bankomkostninger 1 200 1 180 Fast giver 6 810

Arrangementer, (årsmøte div andre arr og turer) 215 000 340 190

Ekstra - gave til sykehuset 15 000 0

Underskudd 2017 73 085 82 944 0

Totalt: 311 585 395 045 311 585 395 046

Faktisk underskudd i 2016 ble: -82944 mot budsjettert underskudd på 136985,-

Altså 54 041,- bedre enn budsjettert. 

Budsjettert underskudd for  2017: 73 085

Vi endte med en egenkapital på 249 945,67 kr etter 2016 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. 



 
 

 

Godkjent Aktivitetsplan for FFHB Østfold - 2017 
 

Februar : 28.2: Årsmøte og bowling – 42 Bar og Bowling i Sarpsborg 

 

Mars  : Aktivitet 

 

April  : Fylkeskonferanse 

 

Mai  :  Aktivitet 

 

Juni  : Familietur (2-5.6.17 til Abra Havn - Kristiansand) 

 

26. juni -2. juli:  Norsk ungdomsleir (Solåsen leirsted mellom 

Sandefjord og Larvik) for ungdom født mellom 1997 og 2003. 

 

Juli :  20-27. juli: Nordisk leir i Norge denne gang på samme sted som norsk  

leir, dvs. Solåsen leirsted. Denne er for de som er født i perioden 1999- 

2003 

   

August  :  2-6. aug: Regionsleir for barn 10-18 år – denne gang i Østfold – på   

Solbukta leirsted.  

 

:  Aktivitet  

 

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:  

- Østfoldbadet, Klatring på grensen, Rush – Trampolinepark, egen ungdomsaktivitet, 

foreldrekafe, juleaktivitet m.m. 



 
 
 
 

 

SAK 1 
 

VALG AV REVISOR 2017 
 

Vi har i år brukt BDT Viken revisjon i Moss. 

 

Forslag for revisor 2017: 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 2017-2018. 

 

 

 

 

Sak 3 
Vurdere bank bytte – pga veldig høye gebyrer i DNB 

 


