
Årsberetning til årsmøte 13.09.2020 Frambus venner 

Styrets sammensetning 

Styreleder: 

Geir Lippestad 

Styremedlemmer og varamedlemmer:  

Sissel Widerøe Bredesen, Vivi Bergsager Eriksen (vara), Thea Wang, Sofie Wirum Sæter 

 

Kort om foreningen Frambus venner 

Styret i Stiftelsen Frambu vedtok i desember 2016 en strategi for gavefinansiering 2017-

2019. Ett av tiltakene i strategien var å etablere Frambus venner, etter mønster av en 

tilsvarende forening for Ågrenska. 

Frambus venner etableres som en frivillig organisasjon uavhengig av Stiftelsen Frambu, og 

skal ha følgende mål:  

Frambus venner er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til at barn, unge 

og voksne personer med en sjelden diagnose kan leve et liv i tråd med egne 

forutsetninger, ønsker og behov. Frambus venner bidrar til å realisere dette målet ved 

å arbeide for finansiering av prosjekter som utvikles av de ansatte i Stiftelsen. 

 

Årshjul og aktivitetsplan for Frambus venner:  
Tidligere vedtatt årshjul og aktivitetsplan for foreningen står ved lag med mindre justeringer, 

selvom situasjonen med Covid 19 har bidratt til avlysning av enkelte av foreningens sentrale 

aktiviteter i 2020 og behov for gjennomføring av årsmøtet gjennom en digital plattform. 

Følgende er utgangspunkt for foreningens aktivitet også fremover;  

• Vår: Etablere en fagdag i tilknytning til Stiftelsen Frambu sitt brukermøte, der 

medlemmer i foreningen også får delta 

• Sommer/høst: Årsmøte, medlemsmøte og vervekampanje gjennomføres i forbindelse 

med arrangementet Åpent hus.  

• Styremøter holdes vår og høst ved behov.  

Årshjul og aktivitetsplan for 2021 legges frem som eget vedlegg på årsmøtet 2020.  

 

Medlemstall: 

Pr. 01.09.2020 er det 18 privatpersoner og 2 brukerforeninger som har betalt året 

medlemskontingent til Frambus venner.  

Det er ellers 41 privatpersoner registret som medlemmer i vårt medlemsregister. 26 av disse 

meldte seg inn i foreningen i løpet av 2019. I 2020 er det 5 nye privatpersoner som har meldt 

seg inn i foreningen og 2 brukerforeninger.  



Alle medlemmer som ikke har betalt sitt medlemskap for 2020 har mottatt 

betalingspåminnelser. Disse ble sendt ut med e-post i mars og som sms nå i august. Disse blir 

registrert som inaktive inntil kontingenten er betalt.  

 

Årsregnskap og økonomi: 

Årsregnskapet for 2019 legges frem for årsmøtet som eget saksdokument/vedlegg.  

Foreningen hadde begrenset med midler i 2019. Det ble gitt noe støtte til gjennomføring av 

Fjellcamp på Rondeheim. Støtten bidro til å redusere egenandelen for deltakerne. Det ble 

ellers brukt noe midler til gjennomføring av Åpen dag på Frambu.  

Foreningen har pr 1.september 2020, 93.914.- NOK disponibelt på sin konto. Dette består i 

hovedsak av inntekter gjennom private innsamlingsaksjoner på Facebook, gaver fra 

privatpersoner og noen inntekter gjennom Grasrotandelen til Norsk tipping.  

Medlemskontingenter utgjør foreløpig bare en liten del av foreningens totale inntekter, og det 

er altså innsamlingsaksjonene på Facebook som gir foreningen sin største inntekt pr idag.   

Det ble i 2020 budsjettert for bruk av midler til gjennomføring av åpen dag og støtte til årets 

Fjellcamp på Rondeheim. Med avlysning av disse arrangementene begrenses naturlig bruken 

av foreningens midler i 2020.  

Det planlegges nå å forsøke å få til en digital innsamlingsaksjon og vervekampanje i løpet av 

høsten 2020. Her går det trolig med noe midler til planlegging og gjennomføring.  

 

Utdrag fra styremøter og årsmøte avholdt i 2019: 

Styremøte 26. april 2019  
Følgende sentrale saker ble drøftet;  

• Orientering om foreløpig lavt medlemstall  

• Foreningens økonomi, med Facebook som den foreløpige primære inntektskilden til 

foreningen 

• Orientering om arbeidet med nettsider og innmeldingsløsningen vår 

• Planlegging av årsmøtet og åpen dag 2019 

• Ingen nye kandidater foreslått til styret. Interimstyret stiller til valg på årsmøtet. 

• Søknad om støtte til gjennomføring av Fjellcamp 2019. Innvilget med inntil 20.000.- for å 

redusere egenandeler.   

 

Årsmøte 08. september 2019  

Det var 10 medlemmer tilstede på årsmøtet. Årshjul og budsjett for 2019 ble godkjent, samt 

årsberetning og regnskap for 2018.  

Følgende personer ble valgt ved akklamasjon som medlemmer av foreningens første ordinære 

styre; 



Geir Lippestad (leder) 

Sissel Widerøe Bredesen 

Sofie Wirum Sæter 

Thea Wang 

Vivi Bergsager (vara) 

 

Aktiviteter gjennom året 2019 og frem til årsmøtet 2020 

I 2019 har foreningen jobbet mye med å etablere internett- og facebook sidene våre som 

kommunikasjonskanal til våre medlemmer og omverden. Videre har vi også etablert avtale 

med Norsk tipping og mottar nå penger gjennom Grasrotandelen. Vi har også opprette en 

kioskløsning i Vipps og benytter dette som betalingsløsning.  

 

Medlemsregisteret og innmeldingsløsningen vår har også krevd litt arbeid, da 

betalingsløsningen ikke virket tilfredsstillende. Vi har derfor gått bort fra løsning med 

kortbetaling ved innmelding. Nye medlemmer får nå en velkomst e-post med 

betalingsopplysninger, og foreningen benytter nå kun Vipps og direkte overføringer til 

foreningens konto som betalingsløsninger. 

  

I løpet av 2019 har venneforeningen bidratt økonomisk til Frambus fjellcamp på Høvringen, 

som ble avviklet i august. Det er tredje året campen arrangeres, og tilbakemeldingene vi får 

fra deltakerne viser at det både er behov for en slik camp, og at den treffer godt i målgruppa, 

som er unge voksne med en sjelden diagnose.  

  

Siden campen ikke er en del av kompetansesentertilbudet, må Frambu finansiere denne 

utenom rammetilskuddet gjennom det offentlige. Det søkes hvert år om tilskudd fra ulike 

stiftelser, med vekslende hell. Tilskuddet fra Frambus venner kom derfor godt med, og førte 

til at man kunne senke egenandelen for deltakerne. Dermed ble tilbudet tilgjengelig for flere.  

 

Søndag 8. September inviterte Frambus venner i samarbeid med Stiftelsen Frambu til åpen 

dag på senteret. Været gjorde at besøkstallet ikke ble så høyt som vi hadde håpet på. Likevel 

kom det 50 besøkende på arrangementet. Det ble gjennomført familieaktiviteter på Frambus 

uteområder, med salg av grillmat, sveler og drikke til inntekt for foreningen. Arrangementet 

ble avsluttet med en konsert i Ramstadslottet. Både artistene og ansatte som stilte opp denne 

dagen gjorde dette uten honorar og til støtte for foreningen. Det er vi svært takknemlig for! 

 

I mars 2020 ble det klart at Covid 19 ville få store konsekvenser for driften av Stiftelsen 

Frambu og kompetansesenteret. Det ble nødvendig med avlysning av fysiske kurs og leire. 

Dermed også avlysning av Fjellcampen 2020. Stiftelsens søknad om støtte til gjennomføring 

av Fjellcampen settes nå på vent til over nytt år, og behandles da med sikte på å gi støtte til 

gjennomføring i 2021.   

 

Situasjonen med Covid 19 er i skrivende stund fortsatt uklar, og stiftelsen Frambu har sett det 

nødvendig å avlyse fysisk kursvirksomhet på Frambu også utover høsten 2020. Dette 

påvirker også planlegging og gjennomføring av Frambus venner sine aktiviteter. Åpen dag 

måtte avlyses og det settes opp et digitalt årsmøte. Foreningen må også tilpasse seg en 

annerledes hverdag med hensyn til videreutvikling av foreningen, verving av medlemmer og 

muligheter for å øke foreningens inntekter. Det jobbes derfor videre med noen konkrete ideer 

til gjennomføring av en digital innsamlingsaksjon og vervekampanje høsten 2020.  



 

 

 

  

  

  

 


