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ÅRSMØTE I FFHB – VESTFOLD 

 
DIGITALT PÅ TEAMS 

 
TIRSDAG 1. MARS 2022 KL. 18.30 

 
SAKSLISTE: 
 

1. Åpning 
 
2. Godkjenning av oppmøtte, stemmeberettigede medlemmer 

 
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
4. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to representanter til å signere 

       Protokollen. 
 

5. Årsberetning 2021 
 
6. Regnskap 2021 
 
7. Forslag til handlingsplan 
 
8. Innkomne forslag 
 
9. Budsjett 2022 
 
10. Valg av styremedlemmer i FFHB Vestfold,  

      iht. vedtektene 
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5. ÅRSBERETNING 2021 
 

A) ÅRSMELDINGENS PERIODE 

B) STYRET / STYREMØTER 

C) FYLKESSTYRETS RAPPORT 

D) MEDLEMSTALL 

E) ØKONOMI 

F) AVSLUTNING 
 
 

A) ÅRSMELDINGENS PERIODE 

Årsmeldingens periode er fra: 01.01.2021 – 31.12.2021.  
 

B) STYRE / STYREMØTER 

I denne perioden har styret bestått av: 
 
LEDER : KRISTINE LINDHØY 
NESTLEDER : ROLF PETTER HØYDAL 
SEKRETÆR :  BRITT LILLIAN FEVANG 
KASSERER : MADELEINE ALEKSANDERSEN 
STYREMEDLEM  : ANN KATHLEEN HANSEN 
STYREMEDLEM  : JAHN ROGER SKOGLUND 
STYREMEDLEM  : ELLEN SEMB 
FYLKESKOORDINATOR/ 
VARA : THOR HENNING NILSEN 

 

Styret har i perioden hatt 10 styremøter, hvorav 9 digitale og 1 fysisk, samt telefonisk kontakt 
og hyppig kontakt pr. mail. 
 

C) ARRANGEMENTER OG FYLKESSTYRETS BETRAKTNING 

Vårt formål er at: «Alle barn med hjertefeil skal ha et godt liv». Det vil vi fortsette å jobbe for i 
2022. Ved nyttår var vi 293 medlemmer, hvorav 78 hjertebarn. Vi håper vi har klart å dekke 
alle aldersbehov fra 0-18 år, til tross for at det har vært få arrangementer i året som har gått 
pga. koronapandemien.  
 

Saker på dagsordenen i 2021: 
- I januar sendte vi innspill til FFHB sentralt i forbindelse med digital spørretime om Covid-

19-pandemien og barn med medfødt hjertefeil, da vi savnet fokus på en helhetsvurdering 
og mer spesifikke råd i informasjonen som går ut fra foreningen, til medlemmene våre.  

- Fylkesleder deltok på webinar med psykolog Caroline Rostrup 29.mars – om å leve med 
usikkerhet og sykdom i koronaens tid. 

- Vi har oppdatert brosjyrene: «Faktabrev FFHB Vestfold» og «FFHB Vestfold». Aktuelle 
brosjyrer for hjertebarnfamilier i Vestfold oppdateres i løpet av 2022.  
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- Vi har oppdatert mailadresser på medlemmene i FFHB Vestfold, og vi sendte ut 
informasjonsbrev til medlemmene våre etter nyttår 18.januar, etter vinterferien 1.mars, til 
påske 26.mars, før mai-feiringen 16.mai, til skolestart 16.august og til jul 21.desember.   

- Vi har deltatt i en arbeidsgruppe som utarbeidet spørreundersøkelse til medlemmer i FFHB 
fra hele landet, vedrørende kartlegging av tjenester de mottar av det offentlige.  
 

- Vi hadde en ungdomsrepresentant i Barneombudets Ekspertgruppe, som skal gi råd og 
tilbakemeldinger på hva som er viktig når offentlige tjenester skal koordineres.  

- Vi har en ungdomsrepresentant som kandidat til Ungdomsrådet på SiV fra januar 2022.  
- Vi har hatt en representant i Helse- og sosial brukerråd i Sandefjord. 
- Vi har hatt en vara til Råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Sandefjord.  
- Vi har en vara til Faglig Brukerråd for Ervervet Hjerneskade i Statped. 
- To styremedlemmer har deltatt på møter i Brukerforum 22.mars og 3.juni, hvor fokus var å 

sette brukermedvirkning i system. En representant fra fylkeslaget ble med i Brukerforum 
fra sommeren 2021, men det siste møtet ble avlyst pga. koronapandemien.     

- En representant fra fylkeslaget har vært foreldrerepresentant i Forskningsprosjekt om 
barn og legemidler.  

- Vi har to godkjente likepersoner i fylkeslaget.  
 

- Vi har hatt samarbeidsmøte med representanter fra barneavdelingen på SiV i september 
ang. et prosjekt om barnepalliasjon og digitale plattformer, og vi har takket ja til å delta 
som brukerrepresentanter i prosjektet i året som kommer. I tillegg har vi hatt tett 
mailkorrespondanse med kontaktsykepleier gjennom året. Vi har bistått familier i kontakt 
med kommuner, overgangsmøter mellom barnehage og skole, vært på leit etter et 
varmtvannsbasseng i Vestfold som kunne brukes i privat regi til hjertebarn, og vi har 
bistått SiV med hjelp til en familie.   

- 11.november, på Giving Tuesday, la vi ut et takkebrev til alle som støtter hjertebarn, 
hjerteungdom og deres pårørende gjennom året, og 9.desember delte vi ut julegaver 
bestående av julekurver med snacks til personalet på sengeposten, Barne- og 
ungdomspoliklinikken og Nyfødt Intensiv. I tillegg kjøpte vi inn tre brystpumper til Nyfødt 
Intensiv som vil bli brukt til utlån til mødre som reiser hjem med virtuelt hjemmesykehus, 
ofte med premature barn som ikke har etablert ammingen, i tillegg til mødre som donerer 
morsmelk. Barneavdeling flyttet inn i nytt bygg i november/ desember, og vi fikk 
omvisning i lokalene i forbindelse med utdeling av julegaver.  
 

- 6.-7.november hadde vi styreseminar med 5 deltakere på Wassilioff Stavern, for å stake ut 
kursen til fylkeslaget videre, med tanke på at det blir styreendringer etter årsmøtet.  

- 4 styremedlemmer deltok på digital erfaringskonferanse på Zoom 24.april, og 2 
styremedlemmer deltok på fysisk erfaringskonferanse på Quality Hotel Leangkollen i Asker 
12.-14.november.  

- Fylkesleder deltok på et temaseminar i regi av FFO Vestfold og Telemark 22.april.  
 

- Det ble kjøpt inn hettejakker og t-skjorter som premier til deltakere i Opp & Hopp-
prosjektet. I tillegg ble det kjøpt inn collegejakker og t-skjorter som medlemmene kan 
kjøpe. De ligger til salgs på vår Facebook-side.  
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- Fylkesnettsidene ble lagt ned på høsten. FFHB har lagt ut kontaktinformasjon til styret på 
sine nettsider, i tillegg til fylkeslagenes aktivitetsplan og årsmøteprotokoll. Vi bruker 
Facebook-siden vår og mail når vi legger ut informasjon om våre arrangementer fremover.   

 
Aktiviteter i 2021: 
- 9.mars hadde vi digitalt årsmøte på Teams. Det var 17 medlemmer til stede. 
- 4.juni 2020 sendte vi ut en medlemsundersøkelse til medlemmene i Vestfold. Vi har hatt 

en svarprosent på 30, som vi er fornøyde med. I 2021 har vi jobbet med krysskoblinger av 
svar på undersøkelsen, slik at vi best mulig kan følge opp våre medlemmer, og dette 
arbeidet ble ferdigstilt i februar 2022, med oppsummering i et vinterbrev til medlemmene.  

- Fra 19.mars til 19.juni holdt vi på med prosjektet: «Krona på Verket: Opp & Hopp med 
FFHB Vestfold». Vi fikk kr. 61 000,- i tilskudd fra Dam Ekspress og kr. 25 000,- fra Vibeke 
Skofteruds Minnefond. Prosjektet ble avsluttet med grilling og utdeling av premier 20.juni, 
med 32 medlemmer til stede.  

- 2. og 3.april hadde vi påskerebus på Facebook-siden vår. 12 deltakere var med.  
- 15.april gjennomførte vi mammatreff på Teams, hvor det var 1 deltaker utenom styret. 

Totalt møtte 3 personer.   
- 3.-5.september stekte vi vafler på dugnad for Varmefag AS Sandefjord. 
- 2.oktober hadde vi E-sport i Stokke for ungdommer fra 12 år og oppover. 6 ungdommer 

deltok.  
- Det var en digital ungdomssamling på Facebook i sommer. I tillegg gjennomførte FFHB 

nasjonalt en ungdomssamling på Quality Hotel Olavsgaard 5.-7.november, hvor 3 
ungdommer fra Vestfold deltok.   

- Vi samlet inn kr. 125 000,- i midler til Tredemølleutstyr til barneavdelingen på SiV i 2020, 
og i februar fikk barneavdelingen klarsignal fra ledelsen om at SiV dekker resten av 
utstyret. Det planlegges en offisiell overrekkelse av midlene når utstyret ankommer SiV.     

- 10.desember sendte vi ut 66 stk. julegaver til hjertebarn i alderen 0-20 år i FFHB Vestfold. 
Pakkene ble sendt i posten og inneholdt en julestrømpe med godteri og et gavekort på 
ARK til en verdi av kr. 200,-. Vi har fått mange koselige tilbakemeldinger på gavene.    

- Hjerteprisen 2021 ble utdelt til Ida Eides Minnefond 22.desember. De mottok et diplom og 
kr. 10 000,- for det arbeidet deres fokus og arbeid for livreddende førstehjelp. Nils Ingar 
Aadne mottok prisen på vegne av minnefondet.  

- 29. og 30.desember gjennomførte vi julerebus på Facebook-siden vår, med 10 deltakere.   
 

Avlyste/ utsatte aktiviteter i 2021 grunnet koronapandemien: 
- Metro Lekeland 19. april og i oktober ble avlyst. 
- Daftø 29.mai-2.juni 2020 ble bestemt utsatt til pinsen 2021, og deretter til pinsen 2022. 

Men i 2022 har vi måttet gjøre en vri på pinseturen, og vi håper på å kunne arrangere 
vanlig pinsetur igjen i 2023.   

- Samarbeidsmøte med barneavdelingen på SiV i mars ble avlyst. 
- Vi har hatt en utfordring med mailer fra FFO Vestfold og Telemark som ikke har kommet 

gjennom til oss i perioden 2.11.20 – 25.3.21. Årsmøtet til FFO Vestfold og Telemark ble 
derfor gjennomført 18.mars uten at vi mottok innkallingen.  

- Norsk og Nordisk Ungdomsleir ble avlyst.  
- Peppes Pizza for ungdommen 29.oktober ble avlyst. 
- Juleavslutning på Stenbjørnrød Gård 12.desember ble avlyst. 



 

ÅRSRAPPORT 2021 

FFHB VESTFOLD  
 

 

Side 7 

- Samarbeidsmøte med Pasient- og brukerombudet i Tønsberg ble utsatt. Leder tar opp 
tråden i 2022.  

- Høyt & Lavt sammen med VMH sommeren 2020 ble bestemt utsatt til 2021. Foreløpig er 
arrangementet lagt helt på is.  

- Pappatreff i 2020 ble bestemt utsatt til 2021, og har nå blitt endret til et foreldretreff i 
2022.  

- Foldvik Familiesamling i juni ble avlyst. 
- Orientering om barn med medfødt hjertefeil på Temadag for Helsesykepleiere i Tønsberg 

ble bestemt utsatt til 2022.    
- Kurs i hjertelungeredning for barn og ungdom ble bestemt avlyst.   
 
I tillegg til gjennomføring av noen aktiviteter for medlemmene i 2022, samt kontinuerlig 
vurdering av forsvarlighet av gjennomføring av aktiviteter gjennom året, har vi i styret avholdt 
våre møter, deltatt på foreningens erfaringskonferanser, og hatt tett korrespondanse per mail 
og telefon. Flere av årets planlagte aktiviteter ble vi dessverre nødt til å avlyse pga. 
koronapandemien. Vi er en pasientorganisasjon der flere av våre medlemmer er i 
risikogruppen, og det har vi måttet legge stor vekt på under planlegging og gjennomføring, eller 
utsettelse, av aktiviteter.  

 
Dette skjer i 2022:  
Det er planlagt både foreldreseminar, e-sport for barn, pizzatreff og e-sport for ungdom, 
lekeland, sommertreff, grilling, samt juleavslutning i 2022, og 29.september markerer FFHB 
Verdens Hjertedag over hele landet. Styret har besluttet å opprette et stipend for 
etterutdanning innen barnekardiologi for sykepleiere, og det er planer om å opprette et 
ungdomsråd i fylkeslaget. Dette skal planlegges videre med ungdommene selv. Vi har også fått 
inn en ungdomsrepresentant i Ungdomsrådet på SiV. 
 
Arrangementene i 2022 vil igjen være avhengig av koronapandemiens utvikling i tiden som 
kommer, og styret må derfor ha forbehold om endringer av aktivitetsplanen underveis. Selv 
om det meste nå åpnes opp, vil vi kontinuerlig vurdere situasjonen opp mot våre medlemmers 
helsesituasjon.  
 
Vi legger fortløpende ut informasjon om våre arrangementer og andre relevante temaer på 
vår Facebook-side: https://www.facebook.com/Foreningen-for-hjertesyke-barn-Vestfold-
286306078103666/?fref=ts 
 
I tillegg til kontaktinformasjon til fylkeslaget, vil aktivitetsplan, årsmøteprotokoll og 
årsberetning ligge ute på FFHBs nettsider: https://www.ffhb.no/om-oss/fylkeslagene/  
 
Vi ønsker å takke for minnegavene vi har mottatt i 2021, og vi retter varme tanker til de som 
har mistet sine kjære i året som har gått. I tillegg ønsker vi å takke medlemmene som kommer 
på våre arrangementer, som tar kontakt når de har noe på hjertet, og som bidrar til et godt 
miljø i foreningen. DET setter vi stor pris på.  
 

D) MEDLEMSTALLET 

https://www.facebook.com/Foreningen-for-hjertesyke-barn-Vestfold-286306078103666/?fref=ts
https://www.facebook.com/Foreningen-for-hjertesyke-barn-Vestfold-286306078103666/?fref=ts
https://www.ffhb.no/om-oss/fylkeslagene/
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Pr. 31.12.21 hadde fylkeslaget 87 hovedmedlemmer (85 for et år siden), 25 enkeltmedlemmer 
(25 for et år siden) og 78 hjertebarn (77 for et år siden). Totalt antall medlemmer pr. 31.12.21 
var 293, mot 291 for et år siden.  
 
Dessverre er det ikke alle som betaler medlemsavgiften, og disse står i fare for å bli strøket som 
medlemmer.  
 
Vi vil gjerne få påpeke at det er svært nyttig for FFHB Vestfold å ha oppdaterte mail-lister i 
tillegg til rett adresse og telefonnummer. Det er flott om vi blir kontaktet ved endringer.  
 
Fra 2016 åpnet foreningen for at alle familier kunne registreres som medlemmer. Vi oppfordrer 
dere derfor til å registrere alle i husstanden. Dette betyr at FFHB nasjonalt og FFHB Vestfold får 
økt støtte fra det offentlige. 
 

E) ØKONOMI 

Foreningen har en grei økonomi.  
Saldo pr. 31.12.2012 kr. 207 897,- 
Saldo pr. 31.12.2013 kr. 283 441,- 
Saldo pr. 31.12.2014 kr. 441 749,- 
Saldo pr. 31.12.2015 kr. 450 973,- 
Saldo pr. 31.12.2016 kr. 496 686,- 
Saldo pr. 21.12.2017 kr. 505 671,- 
Saldo pr. 21.12.2018 kr. 564 397,- 
Saldo pr. 21.12.2019: kr. 589 677,- 
Saldo pr. 31.12.2020: kr. 873 764,- 
Saldo pr. 31.12.2021: kr. 970 217,- 
 
Overskudd 2021: kr. 80 502,-.   
 

F) AVSLUTNING 

Det sittende styret vil få takke medlemmene for tilliten og alle bidrag i denne perioden. 
 
Fylkesstyret er avhengig av tilbakemeldinger fra medlemmene når det gjelder hva vi skal 
prioritere og hvilke tiltak den enkelte ønsker. Engasjerte medlemmer er en forutsetning for at 
FFHB Vestfold skal bli så bra som mulig. 
 
Også i år ønsker styret å informere om at vi av både praktiske, økonomiske og administrative 
årsaker ønsker å sende mest mulig informasjon om arrangementer på mail, selv om noe vil bli 
sendt ut per post. Informasjonen legges i tillegg ut på fylkeslagets Facebook-side. 
 
Vi håper alle som ønsker informasjon, melder fra om sin mail-adresse til: vestfold@ffhb.no  

En rekke medlemmer er allerede registrert og har fått informasjon på mail den seneste tiden. 
Disse behøver nødvendigvis ikke gi oss beskjed. 
 

 

mailto:vestfold@ffhb.no


 

ÅRSRAPPORT 2021 

FFHB VESTFOLD  
 

 

Side 9 

6.  REGNSKAP PR. 31.DESEMBER 2021 
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BALANSE PR. 31.DESEMBER 2021 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021 
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REVISORS BERETNING 
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7.  FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2022 
 

Vi setter pris på forslag til hvilke aktiviteter vi skal videreføre og hva som ønskes av nye 
arrangementer. Gjennomføring av aktiviteter i 2022 vil bli kontinuerlig vurdert opp mot 
koronapandemien, slik at det kan bli endringer i planen.  

 

  
MARS * ÅRSMØTE 
MARS * ERFARINGSKONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 
APRIL * METRO LEKELAND/ UTEARRANGEMENT 
MAI * PIZZATREFF FOR UNGDOM 
JUNI * FAMILIESAMLING  
SEPTEMBER * DUGNAD VARMEFAG SANDEFJORD 
SEPTEMBER *  GRILLSAMLING 
SEPTEMBER * VERDENS HJERTEDAG 
OKTOBER *  E-SPORT-ARRANGEMENT FOR BARN OG UNGE   
OKTOBER * METRO LEKELAND/ UTEARRANGEMENT 
OKTOBER/ NOVEMBER  * FORELDRE-ARRANGEMENT 
NOVEMBER * LANDSMØTE 
NOV/ DES * JULEAVSLUTNING 
DESEMBER *  UTDELING AV JULEGAVER SIV 
DESEMBER * UTSENDING JULEGAVER TIL HJERTEBARN OG -UNGDOM 
DESEMBER * HJERTEPRISEN 2022   

 
Styret arbeider med å legge til rette for arrangementer og tiltak. Datoer kommer vi tilbake til. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÅRSRAPPORT 2021 

FFHB VESTFOLD  
 

 

Side 14 

8. INNKOMNE FORSLAG 
 
Det er ved fristens utløp ikke kommet inn noen forslag.  
 
 
 
 
 

  



 

ÅRSRAPPORT 2021 

FFHB VESTFOLD  
 

 

Side 15 

9. BUDSJETT 2022 
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10. VALG AV STYREMEDLEMMER I FFHB VESTFOLD,  
IHT. VEDTEKTENE 
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INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I FFHB VESTFOLD 

 
 
Leder  Britt Lillian Fevang   (på valg - velges for 2 år) 
 
Nestleder  Rolf Petter Høydal   (ikke på valg)  
 
Kasserer  Madeleine Aleksandersen  (ikke på valg) 
 
Styremedlem  Jahn Roger Skoglund   (på valg – velges for 1 år) 
 
Styremedlem  Ellen Semb     (ikke på valg) 
 
Styremedlem   Karoline Svendsen   (ny inn i styret – velges for 2 år) 
 
 
Fylkeskoordinator/ 
 varamedlem  Kristine Lindhøy    (på valg – velges for 1 år)  
 
 
 
Valgkomiteen har i 2021 bestått av Arne K. Andresen og Caissa Gjølberg.  
 
 

 
 
 
Valgkomite: 

Valgkomite (leder) Arne K. Andresen 2021-2023 Ikke på valg 

Valgkomite Caissa Gjølberg 2021-2023 Ikke på valg 
 
Iht. praksis tiltrer styremedlemmer som går ut av fylkesstyret valgkomiteen i 2 år, hvis ikke styret 
foreslår andre personer.  
 
 
 
 
Fylkesstyret takker valgkomiteen for arbeidet de har utført i 2021.   
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FORSLAG FRA STYRET 
 
 
Forslag fra styret:  Styret får fullmakt til å endre planer og aktiviteter fram til neste årsmøte, 

om det skulle være behov for det. Dette spesielt med tanke på 
koronapandemien.  

 
Forslag fra styret:  Styret får fullmakt til å velge representanter og delegater til de fora der 

FFHB Vestfold og foreningen er eller kan bli, representert. 
 
Forslag fra styret: Britt Lillian Fevang, Ellen Semb og Madeleine Aleksandersen innstilles som 

delegater til FFHBs Landsmøte i 2022.  
 
Forslag fra styret: Rolf Petter Høydal og Karoline Svendsen innstilles som upersonlige 

varadelegater til FFHBs Landsmøte i 2022.  
 
Forslag fra styret:  Styret får fullmakt til å endre delegater og varadelegater til Landsmøtet hvis 

det skulle være behov for det.  
 
Forslag fra styret:  Styret får fullmakt til å velge revisor. 
 
 
===================================================================== 
 
 
 
For Styret i FFHB Vestfold 
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