
Referat fra styremøte i Frambu s venner 30.08.18 

Tilstede: Lisen Julie Mohr, Geir Lippestad, Sissel Bredesen, Sofie Wirum Sæter, Thea C. Wang.  Kristian 

E. Kristoffersen og Karsten R. Barton deltok på deler av møtet via Skype. 

Referent: Lisen Julie Mohr 

 

01/18  

Bankkonto er opprettet i DNB med nettbank og Vipps. Geir og Karsten skal ha økonomiansvaret. Det 

er ikke satt opp et budsjett enda; vi venter og ser til det er midler som det skal gjøres rede for. Geir 

gjorde oppmerksom på Grasrotandelen. Medlemmer som ikke har vært inne på Altinn og registrert 

seg som styremedlemmer må gjøre det.  

Medlemsregister skal etableres innen kort tid. 

Interesserte skal kunne melde seg som medlemmer i Frambu s venner når de benytter vipps. 

Geir stilte spørsmålet om det er det noen vi ikke vil ha penger fra? Litt diskusjon om dette, men ingen 

endelig konklusjon.  

02/18 

Facebook må gjøres om til en side – Den kan ikke være en gruppe som man må melde seg inn på. 

Det bør ligge inne informasjon om forskjell på Kompetansesenter, Stiftelse og Venner. 

Hvem tar ansvar for Facebook siden - informasjon om styret og styremøtet skal ligge der.  

 

03/18 

Simen viste film fra fjelllcamp (august 2018) på Rondeheim. Geir spurte om hva er målet med leiren: 

Simen orientere om at det er å gjøre ting som man ikke gjør hjemme, en slag intervensjon i den 

enkeltes liv. Det er en stor fordel å være utendørs da det gir en egen frihet. Halvparten hadde nye 

fjellsko – fjelltur hadde de ikke gjort det før. Flere hadde også trent i forkant. 

Finansiering: støtte fra BUFDIR + Egenandel på kr 4000. 

Simen: De gode erfaringene fra årets fjellcamp og fjorårets fører til et ønske om å utvikle videre – 

som for eksempel andre diagnose grupper: Angelmans syndrom? Ønsker å arbeide mer systematisk – 

særlig med fysisk aktivitet. Kanskje ulike målgrupper hvert annet år 

Ledsagere i år: drevne leirfolk – mestringsfølelsen er større ved å komme på egen hånd, uten 

ledsagere hjemmefra. En eventuell finansiell forutsetning fremover vil gi mer trygghet og tid til 

forberedelse.  

Geir understreket at jobben for Frambus venner er å kunne gi tilbud om gode aktiviteter. Hva mener 

Frambus fagfolk – ønskeliste. 

Frambu s venner må være forankret her. For å søke om midler: må være et definert prosjekt - gjerne 

noe nytt – gir helse gevinst- samfunnsgevinst. Viktig å jobbe med en skikkelig plan om hva skal 

pengene gå til.  

Drøm: Rondeheim er til salgs. 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen


 

04/18 

Kristian og Karsten deltar: Fjellcampen er et leirnært prosjekt. Ønsker å få til dette over flere år. Geir: 

hvor mye trenger vi til fjellcamp: Frambu søkte om kr. 650 000 og fikk kr. 350 000. Dermed egen 

andel på kr. 4000.  

Kristian redegjør for det store byggeprosjektet. Dette er et samarbeid med stiftelsen. Geir etterlyser 

dokumentasjon og beskrivelse som blant annet kan brukes når Frambu s venner skal søke om støtte. 

Kristian vil sende dette til styret pr.mail.  Byggeprosjektet er en ny gymsal med et rom areal på 

toppen. Hvordan eventuelt bruke det diskuteres av ledelsen på Frambu. Tema for bygget er 

Livsmestring og kostnadene estimert til ca. kr.32 millioner. Geir viser til et annet prosjekt hvor 

initiativtakerne inngikk et samarbeid med det lokale idrettslaget - gir tippemidler. En leietaker som 

tilhører kommunen gjør det lettere å gå i banken.  

Kristian orienterte: 

- om prosjekt varige tilrettelagte arbeidsplasser på Frambu. Skal ta kontakt med EMPO i Ski 

kommune.   

- Fjellskole: er et senter på fjellet noe å satse på? Kunnskaps senter til fjells. 

Det konkluderes med 2 prosjekter: 1. Det lille prosjektet: en trygg, langsiktig finansiering av 

fjellcampen.                                          2. Det store prosjektet: et tilbygg på Frambu - mestringssenter. 

Årshjul: Styremøte, årsmøte, fagdag og familiedag etter sommeren. Ifølge Geir er det viktigste nå å få 

et medlemsregister! Helst i løpet en måned eller to. Vurdere om vi skal bruke PROFUNDO. Thea 

minner om at ved å betale medlemskap med Vipps skal man kunne melde seg inn samtidig! 

05/18 

Geir spør om etisk plattform for samarbeid med bedrifter:  

Kristian: Ingen uttrykt policy på Frambu. Har erfaring med at farmasien er opptatt av å lage gode 

avtaler som ikke gjør det problematisk å være mottaker. Vi mottok kr. 150 000 fra et slikt firma i fjor. 

Det stod en solid og god avtale bak. 

Geir foreslår en samling her hvor vi inviterer seriøse givere, stiftelser, 20 -30 bedrifter her på huset til 

en presentasjon av prosjektene: det lille (videre drift av fjellcamp) og det store (nybygg på Frambu). 

Vi må lage en plan for det store prosjektet og forklare hva dette gir av fordeler for våre brukere med 

en sjelden diagnose. Dette prosjektet må eventuelt deles opp i delprosjekter. Dette skal vi få til ifølge 

Kristian. 

Prioriter: 1. Medlemsregister 2.Facebook side (ikke gruppe). Vise bilder fra Fjellcamp. 

Styret skal engasjere medlemmer. Stiftelser, bedrifter, filantroper, gavemedlemsskap. Vise film fra 

Fjellcamp? (Ps. Skilt i resepsjonen) 

 

06/18 

Geir Lippestad ble valgt til leder i interimstyret. 

07/18 

Neste styremøte: torsdag 11.oktober på Frambu kl.18.00. onsdag 28.november på Frambu kl.18.00 



 


