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Velkommen til kretsårsmøtet
Ved kretsleder:
5 stemmeberettigede hovedmedlemmer var til stede på møtet.

Sak 1 Dagsorden for kretsårsmøtet
1. Åpning og konstituering av kretsårsmøtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av:
a) Møteleder
b) Referent
c) To medlemmer som skal underskrive protokollen 4. Kretslagets 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

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent Transaksjon 09222115557466056285 Signert MS, HF
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Sak 2 Innkalling til årsmøtet
§ 25 Årsmøte
Kretslagenes/kretslagenes høyeste myndighet er fylkesårsmøtet/kretsårsmøte. Representanter
til fylkesårsmøtet/kretsårsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent siste år.
Fylkesstyret/kretsstyret innkaller til fylkesårsmøtet/kretsårsmøte med 4 ukers varsel i brevs
form og avholdes innen utgangen av mars måned. Ved fylkesårsmøtet/kretsårsmøtet kan ikke
representanter møte med fullmakter. Innkallingen kan gjøres elektronisk.

I henhold til FFHBs vedtekter § 25 ble det den 3.02.22 sendt ut innkalling til årsmøtet som nå
avholdes. Innkallingen ble utsendt som epost til alle medlemmene i kretslaget.
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 3 Valg av:
a) Møteleder: Elin Ø. Brenden

b) Referent: Wendy Waalen

c) Underskrivelse av protokollen:
Marit Saksberg
Hilde Fuglesnes
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Sak 4 Kretslagets årsberetning for meldingsåret 2022
§ 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 I. Foreningen for hjertesyke barn har følgende medlemmer: 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 forelder som bor på samme folkeregistrerte adresse og den forelder 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 pårørende deres pårørende,
som ønsker å støtte opp rundt foreningens formål
Medlemmene kan velge mellom to ulike medlemskap:
1. Familiemedlemskap: Alle personer i samme husstand som har samme folkeregistrerte
bostedsadresse og barn med delt fast bosted. Ungdommer kan, også etter fylte 18 år, være
del av et familiemedlemsskap, så lenge ungdommen har samme folkeregistrerte
bostedsadresse.
2. Individuelt medlemskap: En person
II. Alle medlemmer skal, det året de fyller 15 år, gi samtykke til at de ønsker å være medlem
i FFHB. Betaling av medlemskapet anses som samtykke.
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III. Medlemmene blir som hovedregel medlem i fylkelaget/kretslaget hvor medlemmet har
folkeregistrert adresse. Et medlem kan etter eget ønske knytte medlemskapet til fritt valgt
fylkeslag/kretslag
IV. Alle medlemmer er stemmeberettiget det året de fyller 15 år og kan ha verv i foreningen.
Medlemmer i kretslaget
Antall betalende familiemedlemmer pr 31.12.21: 37 (42 hjertebarn u. 18
år) Antall betalende individuelle medlemmer pr 31.12.21: 13
Kretsstyret
Styret for kretslaget har i meldingsåret bestått av:
Kretsleder: Elin Ødegård Brenden
Nestleder: Bjørn Olav Lønstad
Kasserer: André Holen
Sekretær: Wendy Waalen
Styremedlem: Cathrine Vestlien
Valgkomite: Jonas Ødegaard
Valgkomite: Rune Kristensen
Årsmøtet 2021
Årsmøtet ble avholdt på Teams 25. mars. Det var 10 stykker som deltok inkludert styret. Vi
gjennomførte årsmøtet først, før vi hadde et foredrag med Mads Holten Andersen, hjertelege
på Lillehammer og Gjøvik. Han snakket om forskningsprosjektet sitt DORV.
Styremøter
Det har blitt behandlet 26 saker i løpet av 6 styremøter. Dette inneholder økonomirapporter,
aktivitetsplan og evaluering av denne, saker fra FFHB sentralt for eksempel kretskonferanse,
julegaver, kontingenter, o.l.
Styrets medlemmer har ellers hatt e-post og telefonkontakt i løpet av året.
Konferanse for tillitsvalgte
Elin og André deltok 21. april på konferanse for tillitsvalgte på Teams.
Informasjon, nettside, facebook
Nettsiden blir lite brukt, og er nå nedlagt. Vi bruker den lukkede siden på Facebook. FFHB
Oppland.
Her har det blitt lagt ut informasjon om kommende arrangement og også noen bilder i
etterkant. Her har nye medlemmer lagt seg til og flere av medlemmene følger med på det som
skjer. Mail er også brukt.
Aktiviteter for medlemmene i 2021
Vi hadde planlagt å starte opp med aktiviteter på høsten, alt lå til rette for en tur i klatreparken siste
helga i august. Men da det igjen var en oppblomstring av korona valgte vi å avlyse turen.
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Tur til Bjørneparken 24.-26. september- Tur til Bjørneparken ble gjennomført. Endelig kunne 9
familier samles på Thon hotell Bjørneparken. Lørdag tilbrakte alle dagen i Bjørneparken med
foringer av bjørn, rev, elg, pinnsvin med flere. Det var mye fint å se der: klatring, dinosaurer,
krokodiller, skilpadder, lamaer med mer. Dette var til interesse for både liten og stor. Det ble pizza
til lunsj. En aktiv og spennende dag i parken. Felles middag og sosialt samvær på hotellet på
kvelden. Søndagen ble brukt til hjemreise. Det var en hyggelig og sosial tur. Vi er glade for at flere
nye medlemmer deltok.
Bowling 23. oktober: Lørdagen tilbrakte flere familier på Bowling 1 på Gjøvik. Det ble lasertag
til glede for store og små. Aktivitetene engasjerte de fleste og konkurranseinstinktet var stort for
de fleste. Bowlingrunden ble gjennomført etter pizzalunsj og skravling. Alle koste seg og var
skjønt enige om at de hadde hatt en super dag.
Teater november/desember: Vi var 35 stykker som var veldig klare for Putti Plutti Pott 12.
desember. Dette ble dessverre avlyst en uke før da det igjen var koronaen som herjet landet.
På grunn av koronaen var det dette som ble gjennomført i år. Vi håper igjen sterkt at vi får
gjennomført flere aktiviteter i 2022.
Gaver til sykehusene
I år ble julegaven på kr 15 000 delt mellom barn og ungdomspoliklinikkene på Gjøvik og
Lillehammer. I samråd og med ønske fra avdelingene ble det overlevert gavekort på Peppes pizza
og smågaver. Disse vil hjertebarna få utdelt som premier etter besøk/kontroller på sykehusene.
Grasrotandel / bingo
Grasrotandelen og bingo har i 2021 gitt oss henholdsvis 81 563,55,- (85 spiller) og kr 39 170,06
i bingoinntekter. Dette er gode inntekter å ha med seg.
Økonomi/resultat
Regnskapet for meldingsåret viste et resultat på 136 401 kr.
Østre Toten, 15.03.22
Elin Ødegård Brenden Bjørn Olav Lønstad
Kretsleder Nestleder
André Holen Wendy Waalen
Kasserer Sekretær
Catrine Vestlien
Styremedlem
Årsberetningen signeres digitalt

Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent

Sak 5 Regnskap og revisjon
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Eget vedlegg – sendt ut på mail før årsmøtet
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent

Sak 6 Arbeidsplan kommende år
Eget vedlegg.
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å ferdigstille aktivitetsplan på første styremøte etter
årsmøte. Styret ønsker forslag på aktiviteter.

Sak 7 Innkommende saker
Styret ønsker å gi noen midler til et godt formål. F.eks. Forskningsstiftelsen eller utstyr. Innspill fra
årsmøtet. Formålet bør komme flere til gode. Forskning er et godt formål. Utstyr til sykehusene
og/eller kursing av leger/sykepleiere er også relevant.
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil 150 000 kr på utstyr og/eller kursing av
leger og sykepleiere, fordelt gjerne mellom sykehusene på Gjøvik og Lillehammer. Styret jobber
videre med saken i 2022.

Sak 7 Budsjett kommende år
Eget vedlegg.
Vedtak: Budsjett ble enstemmig vedtatt uten endringer i styrets forslag. Sak

8 Valg av nytt kretsstyre og andre tillitsvalgte
Styret har i 2021 bestått av:
KRETSSTYRET
Leder Elin Ø. Brenden På valg i 2023 Nestleder Bjørn Olav Lønstad På valg i 2022
Kasserer André Holen På valg i 2023 Sekretær Wendy Waalen På valg i 2023
Styremedlem Cathrine Vestlien På valg i 2023
VALGKOMITEEN
Valgkomité medlem Rune Kristensen På valg i 2023 Valgkomité medlem Jonas
Ødegaard På valg i 2023
Valgkomiteens innstilling til årets valg er som følge:
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Elin Ødegård Brenden og Bjørn Olav Lønstad har sagt ja til gjenvalg som henholdsvis leder og
styremedlem.
Rune Kristensen har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg.
Valgkomiteen har vært i kontakt med flere av medlemmene. Hilde Fugelsnes og Marit Saksberg
har sagt seg villig til stille som henholdsvis styremedlem og i valgkomiteen.
Valgkomitéens innstilling til årets valg er som følger:
Elin Ødegård Brenden. Gjenvalg som leder 1 år.
Bjørn Olav Lønstad. Gjenvalg som styremedlem for 2 år.
Hilde Fugelsnes. Velges som styremedlem for 2 år.
Marit Saksberg. Velges inn i valgkomitéen for 1 år.
Valgkomiteen har i 2021 bestått av:
Rune Kristensen på valg i 2022
Jonas Ødegaard på valg i 2023
Øvrige styret får fullmakt til å fordele roller i styret.
Vedtak: Enstemmig vedtatt uten endringer i styrets forslag
Delegater til landsmøtet
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge to delegater til landsmøtet.
REGISTRERT REVISOR/AUTORISERT
REGNSKAPSFØRER
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge revisor.

Møtet ble hevet klokken 21.00.

Underskrift protokoll (signeres elektronis):

X
X
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