
Frambus venner 
Stiftelsesprotokoll 
Stiftelsesdato: 21. mars 2018 
 
 
Bakgrunn for møtet 
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 skal etableres som en frivillig organisasjon uavhengig av Stiftelsen Frambu, og skal 
ha følgende formål:  
 

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.  

 
På møtet ble en del aktuelle prosjekter der Frambus venner og Stiftelsen Frambu kan samarbeide, 
presentert og diskutert, blant annet videreføring av fjellcampen på Høvringen, som Frambu 
arrangerte, skrivekurs for pårørende, og utvikling av senteret.  
 
Følgende personer var til stede på møtet:  
 

Sissel Widerøe Bredesen 
Vivi Bergsager Eriksen 
Thea Wang 
Sofie Wirum Sæter 
Johnny G. Johansen 
Lisen J. Mohr 
Karsten R. Barton 
Kristian E. Kristoffersen 
Kari Hagen 

 
Sak 1: Valg av ordstyrer, referent og personer til å skrive under på protokollen 
Ordstyrer: Kristian E. Kristoffersen  
Referent: Karsten Barton 
To personer til å underskrive protokollen: Sissel W. Bredesen og Vivi B. Eriksen  
 
Sak 2: Vedtekter 
Forslag til vedtekter ble lagt fram på møtet. Forslaget ble diskutert, noen få endringer ble gjort.  
 
Vedtak: De framlagte vedtektene ble vedtatt med de endringene som ble foreslått i møtet.  
 
 
Sak 3: Valg av interimstyre 
Følgende personer var forespurt og hadde sagt seg villig til å være medlemmer av interrimstyret 
som skal fungere fram til foreningens første ordinære årsmøte:  
 

Sissel Widerøe Bredesen 
Geir Lippestad 

Kommentert [KEK1]: Det kan være vi må ha adresse og 
fødselsdato for å kunne registrere oss i frivillighetsregisteret 



Sofie Wirum Sæter 
Thea Wang 
Vivi Bergsager Eriksen (vara) 

 
Vedtak: De foreslåtte personene ble valgt.  

 
Sak 4: Forslag til medlemskontingent  
Følgende satser for kontingentkategorier og -satser ble lagt fram:  
 

• Enkeltmedlemskap kr 200  

• Familiemedlemskap kr 300 

• Bedrifts-/organisasjonsmedlemskap kr 1 000 

• Livsvarig medlemskap kr 10 000 
 
Vedtak: De foreslåtte kontingentsatsene ble vedtatt. 
 
 
Siggerud, ##/## 
 
 
 
______________________________________  ____________________________________ 
 
 
 
 


