Frambus venner
Årsberetning for 2021 til årsmøte 28. februar 2022
Styrets sammensetning
Styreleder:
Anne Christine Føllesdal
Styremedlemmer og varamedlemmer:
Karin Evy Rønningen, Thea Wang og Sofie Wirum Sæter

Kort om foreningen Frambus venner
Styret i Stiftelsen Frambu vedtok i desember 2016 en strategi for gavefinansiering 20172019. Ett av tiltakene i strategien var å etablere Frambus venner, etter mønster av en
tilsvarende forening for Ågrenska - Stiftelsens søsterorganisasjon i Sverige.
Frambus venner ble stiftet i mars 2018 og er etablert som en frivillig forening uavhengig av
Stiftelsen Frambu. Foreningen har 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 Frambu.

Årshjul og aktivitetsplan for Frambus venner:
Tidligere vedtatt årshjul og aktivitetsplan for foreningen står ved lag, med noen mindre
justeringer. Den vedvarende situasjonen med Covid 19 har derimot ført til avlysning av flere
av foreningens planlagte aktiviteter for 2021. Det ble ikke gjennomført bedriftsrettede besøk
og Åpen dag måtte avlyses. Det ble også behov for digital gjennomføring av styremøter og
Årsmøte i 2021.
Følgende er utgangspunkt for foreningens aktivitet i 2022;
•
•
•
•
•

Styremøter holdes vår og høst ved behov.
Årsmøtet holdes i februar
Vinter: Annonsere for og behandle søknader om prosjektstøtte
Vår: Delta på og representere foreningene på Frambu konferansen, der også
medlemmer i foreningen oppfordres til å delta
Sommer/høst: Medlemsmøte/Åpen dag på Frambu. Vervekampanje gjennomføres i
forbindelse med dette arrangementet.

Årshjul- /aktivitetsplan for 2022 legges frem som eget vedlegg på årsmøtet 2022.

Medlemstall:
I 2021 var det 20 privatpersoner og 1 brukerforening som betalte medlemskontingent.
22 tidligere medlemmer ble strøket fra medlemsregisteret ved utgangen av 2021. Dette skjer i
forbindelse med administrasjon av medlemsregisteret ved årsslutt. Ved utgangen av 2021 er
det ytterligere 8 tidligere medlemmer som foreløpig ikke har fornyet sine medlemskap. Disse
vil slettes ved årsslutt 2022, dersom de ikke fornyer sine medlemskap i løpet av året. Alle
medlemmer sendes en oppfordring om å fornye sine medlemskap i januar.
Ved årsskiftet 2022 har foreningen 21 aktive medlemskap i foreningen. Disse er fordelt på 14
enkeltmedlemskap, 6 familiemedlemskap og 1 bedriftsmedlemskap i vårt medlemsregister.
Årsregnskap og økonomi:
Årsregnskapet for 2021 legges frem for årsmøtet som eget saksdokument/vedlegg.
Foreningen har pr 31. desember 2021 - 168 356.- NOK - disponibelt på konto. Dette består i
hovedsak av overførte midler fra 2020, inntekter gjennom private innsamlingsaksjoner på
Facebook, gaver fra privatpersoner og inntekter gjennom Grasrotandelen til Norsk tipping.
Medlemskontingenter utgjør foreløpig bare en liten del av foreningens totale inntekter, og det
er innsamlingsaksjonene på Facebook som gir foreningen sin største inntekt. Foreningen har
foreløpig begrenset med midler til å realisere noen større prosjekter, eller gi vesentlig
økonomisk bistand til Fjellcamp. Foreningen bidrar likevel til at vi kan søke midler fra andre
foreninger og stiftelser, der disse retter seg mot frivillige organisasjoner.
I og med avlysningen av Fjellcamp på Rondeheim i 2020 grunnet Covid 19, ble denne
søknaden videreført og godkjent av styret for gjennomføring sommeren 2021. Ski Lions
innvilget også en søknad om øremerkede midler til å dekke resten av egenandelen til
deltakerne på leiren i 2021. Dette har bidratt til at Stiftelsen Frambu har kunnet fjerne
egenandelen for deltakerne på Fjellcamp ved gjennomføring 2021.
Grunnet covid 19 ble det for 2021 ikke budsjettert med bruk av midler til gjennomføring av
Åpen dag på Frambu. Med avlysning av arrangementet begrenses bruken av foreningens
midler også i 2021.

Aktiviteter og utdrag fra styremøter avholdt i 2021:
Med de vedvarende utfordringene knyttet til situasjonen med korona, så Frambu seg nødt til å
avlyse fysisk kursvirksomhet og leire på Frambu frem til høsten 2021. I takt med
gjenåpningen av samfunnet etter sommeren, ble det arrangert Fjellcamp på Rondeheim og
Frambu gjennomførte noen fysiske kurs på senteret, før det igjen ble behov for å stramme inn
på tiltakene og begrense fysiske tilbud til brukerne. Fysiske kurstilbud har overveiende blitt
erstattet med digitale tilbud, og i 2021 ble det derfor også gjennomført en oppfølging av
digital leir, med videreutvikling av konseptet og med økt grad av tilrettelegging for brukerne.
For å sikre at flest mulig fikk vite om tilbudet ble også venneforeningens facebook-side brukt
til markedsføring.

Påsken og Frambucraft
Ved inngangen til påsken gjennomførte vi en kreativ byggekonkurranse i Frambucraft. Frambu
sin Minecraft plattform. Dette ble en flott aktivitet og vi mottok mange fine bidrag. Disse la vi ut
på vår Facebook-side. Bidragene bidro til å skape god påskestemning på siden vår og litt
oppmerksomhet rundt foreningen.

Fjellcamp med noen tilpasninger
Etter avklaringer med FHI og Sel kommune i juni ble det avklart at Fjellcampen kunne
gjennomføres i august, med noen tilpasninger knyttet til smittevern og korona. Venneforeningen
innvilget søknad om støtte til å redusere egenandelen til deltakerne, og sammen med en
øremerket gave fra Lions Club Ski ble mulig å fjerne deltakernes egenandel til Fjellcampen i
2021.
Det deltok i år 18 deltakere med diagnose og 2 ledsagere på leiren. Det er et kjærkomment tilbud
for deltakerne, og tilbakemeldingene som har kommet fra både deltakere, ledsagere og de som
jobber med leiren tyder på at det også i år har blitt en svært vellykket gjennomføring.

Styremøte for Frambus venner 26.01.2021
To Frambu ansatte presenterte ideer/aktiviteter for Frambus venner:
Styret var enige om at Minecraft – kreativ byggekonkurranse skal prøves ut.
Styret gav tilslag til ideen om å organisere en Frambugalla, med produksjon av en underholdnings/promoteringsvideo, med budsjettramme for produksjon på inntil 15000.-.
Oppsummering ift foreningens inntekter, medlemstall og planlagte aktiviteter.
Det ble gitt en orientering om status ift disse områdene.
Behandle søknad om støtte til Fjellcamp 2021 – videreført fra 2021
Enighet om å innvilge kr. 3000 pr person. Ønske om å ha noe igjen på konto med tanke på nye forslag
til aktiviteter og ikke minst årsmøtet.
Endring av foreningens vedtekter;
Det er enighet om at vedtektene bør endres slik at de gjenspeiler foreningens praksis. Dette følges opp
mot årsmøtet.

Styremøte for Frambus venner 23.01.2021
Forslag til endrede vedtekter fremmet for styret
Kristian Kristoffersen fremmet et eventuelt forslag til endrede vedtekter. Eventuelle endringer må opp
til votering på årsmøtet.
Presentasjon av nye kandidater til styret
Følgende kandidater var forespurt og kunne tenke seg et verv i styret;
Anne Christine Føllesdal - mangeårig leirmedarbeider og psykologistudent
Karin Evy Rønningen - tidligere avdelingsleder på Frambu, som nå har gått av med pensjon

Kortfattet presentasjon fra fundraising Masterclass
To ansatte på Frambu presenterte noen kjernepunkter fra Masterclass om fundraising i regi
Profunmdo.
Forberedelser til Årsmøtet
Styret ble presentert for utkast til dokumenter og grunnlagsdokumenter til gjennomføring av årsmøtet
15. septemer 2021.

Styremøte for Frambus venner 22.11.21
Valg av styreleder og eventuelt kasserer
Saken ble drøftet kort, før styret landet på Anne Christine Føllesdal som ny styreleder. Hun ble valgt
inn ved akklamasjon.
Drøfte egnet plassering av årsmøtet 2022
Det ble besluttet at neste styremøte holdes i slutten av januar. Årsmøtet holdes digitalt i februar/mars.
Forslag til gjennomføring av et halvdags innsamlingsseminar
Det var enighet om det er viktig med en klarere definisjon av hva foreningen skal samle inn penger til
før man går videre med saken. Tidligere innspill til innsamlingsfokus knytter seg til «Rom for
mestring», Fjellcampen og det å utforske muligheten for å sikre full kapasitet på Frambuleir.
Sjeldendagen. En idémyldring om hvordan vi skal markere dagen, og hva som må planlegges og
organiseres i forkant
Det ble drøftet ulike ideer til hvilke aktiviteter Frambus venner kan gjennomføre eller også engasjere
seg i.
«Rom for mestring»/mestringssenteret
Det ble orientert om status for prosjektet Rom for mestring.
Frambus venner sine nettsider og videreutvikling facebook-siden.
Det ble orientert om status ift bruk av og administrasjon av nettsidene og facebook-siden til
foreningen.

