
 

 

Frambus venner  
Årsberetning for 2022 til Årsmøte 28. februar 2023 

 

Styrets sammensetning  
Styreleder: Anne Christine Føllesdal  

Styremedlemmer og varamedlemmer: Karin Evy Rønningen, Thea Wang og Sofie Wirum Sæter  

Sekretær og økonomiansvarlig: Karsten R. Barton 

 

Kort om foreningen Frambus venner  
Styret i Stiftelsen Frambu vedtok i desember 2016 en strategi for gavefinansiering for perioden 2017- 

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

venneforeningen til 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 2023 
Tidligere vedtatt årshjul og aktivitetsplan for foreningen står ved lag, med noen mindre justeringer.  

 

Følgende er utgangspunkt for foreningens aktiviteter i 2023;  

• Styremøter holdes vår og høst ved behov.  

• Årsmøtet holdes i februar.  

• Vinter: Utlyse og behandle søknader om prosjektstøtte fra medarbeidere på Frambu  

• Vår: Delta på og representere foreningen på Frambukonferansen. Vervekampanje gjennomføres i 

forbindelse med dette arrangementet.   

• Høst: Foreningen kontakter aktuelle/egnede bedrifter med hensyn til å søke om støtte til større 

prosjekter på Frambu. Deriblant hel/delfinansiering av Frambuleir. Her vil det også søkes om midler 

fra stiftelser og andre aktører.     

 

Årshjul- /aktivitetsplan for 2023 legges frem som eget vedlegg på årsmøtet.  

 

Medlemstall 

I 2022 var det 37 privatpersoner og 0 brukerforeninger som betalte medlemskontingent. 5 tidligere 

medlemmer og 1 brukerforening ble strøket fra medlemsregisteret ved utgangen av 2022. Dette skjer i 

forbindelse med administrasjon av medlemsregisteret ved årsslutt. Ved utgangen av 2022 er det 

ytterligere 6 medlemmer som foreløpig ikke har betalt eller fornyet sine medlemskap.  

 

Alle medlemmer sendes en oppfordring om å fornye sine medlemskap i januar 2023. Ved årsskiftet 

2022 har foreningen dermed 37 aktive medlemskap i foreningen. Disse er fordelt på 26 

enkeltmedlemskap, 11 familiemedlemskap og 0 bedriftsmedlemskap.  

 

Årsregnskap og økonomi  

Årsregnskapet for 2022 legges frem for årsmøtet som eget saksdokument/vedlegg. Foreningen har pr 

31. desember 2022, 250.592,86 NOK - disponibelt på konto. Dette består i hovedsak av overførte 

midler fra 2021, inntekter gjennom private innsamlingsaksjoner på Facebook, gaver fra privatpersoner 

og inntekter gjennom Grasrotandelen til Norsk tipping. Medlemskontingenter utgjør bare en liten del 

av foreningens totale inntekter, og det er innsamlingsaksjonene på Facebook som gir foreningen sin 

største inntekt. Foreningen har foreløpig noe begrenset med midler til å realisere noen større 



 

 

prosjekter, og tidligere fremlagte planer om å bidra til finansiering av et «Mestringsrom» og idretts-

/aktivitetshall på Frambu er lagt på is. Foreningen bidrar likevel ved å søke prosjektmidler fra andre 

foreninger og stiftelser på vegne av Stiftelsen Frambu, der disse retter seg mot frivillige 

organisasjoner. Videre er det også etablert en årlig utlysning av midler til prosjekter i regi av 

Frambuansatte. Dette er prosjekter som skal bidra til å styrke og forbedre «Møteplassen» Frambu.  

 

Etter en henvendelse fra Frambus venner har Ski Lions innvilget en søknad om øremerkede midler til 

renovering av Lavvoen på Frambu. Dette er midler Lions har utbetalt direkte til Stiftelsen Frambu, og 

er dermed ikke synlige i Frambus venner sitt regnskap. I den forbindelse godkjente Frambus venner 

også en søknad om støtte til dette renoveringsprosjektet, med et beløp på 100.000.-, men da prosjektet 

ikke er realisert enda er ikke dette utbetalt til Stiftelsen Frambu. Pengene er da søkt overført til 2023, i 

vente på godkjenning av renoveringsplanene hos Ski kommune.   

 

Frambus venner har foreløpig lagt bort planene om å arrangere årlig åpent hus/åpen dag på Frambu. 

Dette da Stiftelsen Frambu nå arrangerer Frambukonferansen. Foreningen har da valgt å bruke dette 

som arena for å orientere om vårt arbeid til et bredere publikum. Dette innebærer bortfall av en av 

foreningens medlemsrettede aktiviteter.  

 

Utdrag fra Årsmøtet og styremøter i foreningen gjennom 2022 

24. januar 2022 - Styremøte og drøfting med Frambus ledelse 

På møtet hadde styret invitert Frambus ledelse til en drøfting i forhold til foreningens 

innsamlingsarbeid og ønsket fokus for arbeidet i tiden som kommer. Det ble et godt møte, og man 

fikk her tid til å drøfte ulike ideer til hvordan å nå bedre ut, få flere medlemmer og samtidig legge 

til rette for et økt fokus på innsamlingsarbeidet. Innspill fra ansatte og medlemmer ble også 

drøftet. 

Styret besluttet at de skulle gjennomføre en workshop med fokus på innsamlingsarbeidet i regi av 

Profundo. Dette skulle planlegges sammen med ledelsen på Frambu og gjennomføres i løpet av 

2022. Avslutningsvis gikk styret igjennom aktuelle saksdokumenter og gjorde nødvendige 

forberedelser til Årsmøtet. 

28.februar 2022 - Årsmøtet 

Årsmøtet ble også i år avholdt digitalt. På årsmøtet deltok styremedlemmene og 4 medlemmer. 

Følgende saker ble presentert og drøftet; 

• Styrets forslag til årsmelding. Denne ble presentert i korte trekk og godkjent av årsmøtet.  

• Revidert regnskap for foregående år. Denne ble godkjent av årsmøtet, med noen 

kommentarer og spørsmål til enkelte poster som vil følges opp mot revisor. 

• Styrets forslag til handlingsplan for inneværende år. Denne ble presentert og godkjent av 

årsmøtet. 

• Fastsetting av kontingent som blir gjeldende fra påfølgende år. Det ble besluttet at 

kontingenten beholdes på dagens nivå også for 2023. 

• Innkomne saker. Her ble det bedt om innspill til kontaktpersoner som styret kan kontakte 

med hensyn til arbeidet med å finne sponsorer og økt gavefinansiering fra bedrifter og 

lokale aktører. Flere forslag ble presentert og vil følges opp av styret. 

 

Det var ikke fremmet forslag om nye kandidater til styret. Det da man flyttet årsmøtet til februar, 

fremfor gjennomføring i oktober, og det ble kort tid fra fjorårets møte. 

 



 

 

• Styremedlemmene Anne Christine Føllesdal og Karin Evy Rønningen ble gjenvalgt for 

to år. 

• Styremedlemmene Sofie Wirum Sæter og Thea Caroline Wang ble gjenvalgt for et år. 

• Nytt styre konstituerte seg selv i etterkant av årsmøtet.  

 
4. mai 2022 - Styremøte 

Til styremøtet var det kommet innspill på at Frambus venner bør få avklart og satt opp noen etiske 

retningslinjer mht gavefinansiering. I forlengelse av dette at styret bør avklare internt hvilke bedrifter 

man skal henvende seg til. Bedrifter hvor aktiviteten til Frambu er innenfor deres nedslagsfelt.    

Søknader om prosjektstøtte fra ansatte på Frambu ble behandlet på dette styremøtet. Styreleder 

formidler vedtakene direkte til søkerne, med samtidig orientering til ansatte på Workplace og som sak 

på Facebook; 

Fjellcamp - Det ble avklart at det ikke blir Fjellcamp i 2022. Mulig finansiering kom på plass 

gjennom initiativ fra Styreleder i Stiftelsen Frambu, Kjetil Ørbeck mot en av sine kontakter, samt 

ledige midler i Stiftelsen Frambu sine gavekontoer. Dessverre kom denne avklaringen først i 

begynnelsen av mai og ansvarlige for campen opplevde at det var for knapp tid til å annonsere og 

administrere dette så tett på sommeren. Dermed falt søknad om støtte til Fjellcampen bort.   

Lavvo – Styret vedtok enstemmig full støtte på 100.000.- til dette prosjektet. Dette ble besluttet at 

dette utbetales til Stiftelsen Frambu når eventuelle godkjenninger for renovering av eksisterende lavvo 

og annen finansiering er på plass.  

Værstasjon med badetemperaturer– Styret vedtok enstemmig full støtte i tråd med søknaden. Det ble 

besluttet at dette utbetales til Stiftelsen Frambu nå.  

Det ble ellers besluttet at styret skulle gjennomføre fundraising seminar med Profundo til høsten. 

Dette for å få litt inspirasjon til innsamlingsarbeidet og få hjelp til å se hvor veien bør gå videre.  

24. november 2022 - Styremøte 

Etter gjennomføring av fundraisingseminar med Profundo, og påfølgende drøfting med ledelsen på 

Frambu v/daglig leder, er det enighet om at Styret skal legge frem et forslag til en tydeligere profil og 

spisset fokus for innsamlingsarbeidet til Frambu venner på Årsmøtet. Det med forslag til/ønske om å 

drøfte vedtektsendring, med fokus på at foreningen skal ha støttemedlemmer og alternative måter for 

innbetaling og medlemsadministrasjon. Dersom avklaring på årsmøtet vil styret gå videre med saken 

og vurdere om det skal fremmes forslag til vedtektsendringer for foreningen mot årsmøte 2024.  Sissel 

Bredesen presenterte noen tanker og forslag til kandidater ble drøftet. 

På møtet drøftet Styret rekruttering av nye kandidater og valg på kommende på årsmøte. Det er 

enighet om at Styret bør representere en bredde med hensyn til rekruttering av nye kandidater. Det 

oppleves som en stor fordel om man kan få rekruttert noen med brukererfaring/en brukerrepresentant 

inn i styret. 

Utover dette ble det avtalt oppfølging av diverse saksdokumenter, regnskap og revisjon frem mot 

årsmøtet. Styret tar sikte på å gjennomføre årsmøtet tidlig februar/midten av februar.  

Julelunsjen for Frambus ansatte og pensjonister holdes 15. desember – Styreleder og et styremedlem 

deltar på arrangementet og skal forsøke å verve flere medlemmer.  

 


