
 

 
Avdeling Østfold                                                                    
 
 

Styrets årsberetning for driftsåret 2018. 
 
I driftsåret 2018 har følgende hatt tillitsverv i NORILCO, avd. Østfold : 
 
Leder   : Lisbeth Yven Andersen 
Nestleder  : Grete Heen Husebye og Inger Henriksen 
Sekretær  : Kathleen Syversen 
Kasserer  : Jan-Robert Larsen 
Likepersonsleder : Inger Henriksen 
Styremedlem  : Alvin Holm 
Styremedlem  : Per Granli Anstensen 
Ungdomsrepr. : Åge André Kalvik 
Varamedlem  : Nils Are Magerøy 
Varamedlem  : Lisbeth Hagberg 
 
Styret har avviklet sine møter i henholdsvis Funkis sine lokaler i Astridsgate og på 
Helsehuset i Sarpsborg. Det er i driftsåret 2018 avholdt 7 styremøter og behandlet 66 
saker. Saker som har hatt stor oppmerksomhet i dette driftsåret. 
 

- Planlegging av medlemsmøter og temaer i 2018. 
- Representantskapsmøte på Soria Moria hotell i Oslo 19. – 21. oktober.  
- Planlegging av diverse kurs og møter. 
- Lokaler for medlemsmøter. 
- Sommertur 15.06. med omvisning av ”Karen Øltapper” i Gamlebyen, Fredrikstad, 

med påfølgende bespisning på Majoren Kro & Stue. 25 deltakere. 
- Teatertur 12. oktober til Chateau Neuf i Oslo og forestillingen ”Bestefar” med Sven 

Nordin. 46 deltakere. 
- Julemøte 30. november på Odd Fellow i Fredrikstad. 63 deltakere. 

 

Årsmøtet 2018 : 
Årsmøtet ble avviklet 13. februar på Odd Fellow i Sarpsborg. 37 stemmeberettigede 
medlemmer var til stede. 
Foreningens leder ønsket velkommen. 
Årsmøtet ble gjennomført i tråd med vedtektene for foreningen. 
 

Medlemsmøtene : 
I 2018 har medlemsmøtene blitt avholdt på Odd Fellow i Sarpsborg og på Eldrebølgen i 
Råde. Styret har vært opptatt av at medlemsmøtene skal ha et faglig innhold, og at nye og 
gamle medlemmer skal føle seg inkludert (jfr. Medlemsundersøkelsen 2017). 
 
 
Følgende møter er gjennomført : 



 

 
13.02. Årsmøte på Odd Fellow i Sarpsborg 
20.03. Odd Fellow, Sarpsborg. Besøk av Mette Hammer fra Salts. Tema: Lekkasje, sår 
hud. 
24.04. Eldrebølgen, Råde. Boots apotek. Tema: Badetøy og smarte løsninger ved bading 
og fritid. 
29.05. Eldrebølgen, Råde. Banda. Tema: Brokkbind og Jørn Erik Swift med sportgele. 
04.09. Odd Fellow, Sarpsborg. Tema: Mestring v/ Rikke Iversen. 
16.10. Odd Fellow, Sarpsborg. Tema: Ernæring v/ Grete Heen Husebye. 
30.11. Odd Fellow, Fredrikstad, julemøte. Underholdning v/ Bjørnar Spydevold og Kari 
Stokke. 
På flere av medlemsmøtene har Grete Heen Husebye  tatt opp ulike aktuelle 
stomiutfordringer under programposten ”Medlemmenes 10 min.”. 
 

Representantskapsmøte : 
Representantskapsmøte 19. – 21.10 på Soria Moria Hotell i Oslo. Noe av det som ble 
behandlet på rep.møtet var styrets beretning, revidert regnskap og kontrollkomiteens 
beretning. I tillegg ble det vedtatt endringer i vedtektene og det ble vedtatt handlingsplan 
for styreperioden. Til slutt var det valg av nytt styre og fastsettelse av sted for neste 
representantskapsmøte (neste representantskapsmøte skal være i Østfold). 
 

Sommerarrangement : 
”Vandring” med Karen Øltapper 15.06. i Gamlebyen i Fredrikstad. En morsom og lærerrik 
vandring med påfølgende middag på Majoren Kro & Stue. Alle sørget selv for transport til 
arrangementet. 
 

Teater tur til Oslo : 
Teatertur med buss til Oslo 12.10. hvor vi først spiste en bedre middag på D/S Louise på 
Aker Brygge. Deretter tok bussen oss til Chateau Neuf hvor vi så forestillingen ”Bestefar” 
med Sven Nordin. Mange kjente seg igjen i forestillingen og latteren satt løst. 
 

Fag- og inspirasjonskveld : 
- 17.04. deltok mange på inspirasjonskveld på Quality Hotel, Fredrikstad. Tema: 

Viljens kraft etter alvorlig sykdom. Grete Heen Husebye informerte om NORILCO’s 
viktige arbeid sentralt og lokalt. Vi deltok her med stand som var godt besøkt. 

- For helsepersonell 08.11. på Quality hotell, Sarpsborg,  v/ Boots Home Care. 
Lisbeth Yven Andersen og Kathleen Syversen representerte NORILCO med stand 
og mange var det som ønsket å prate med oss. 

 
Møte med helse sør-øst : 
01.11. var Lisbeth Yven Andersen og Inger Henriksen på møte med Helse Sør-øst på 
Hamar. Formålet var å få en gjennomgang av hvordan skrive søknad om tilskudd til 
foreningen. 
 

Stomikurs : 
Lisbeth Yven Andersen og Inger Henriksen deltok på stomikurs i regi av Lærings- og 
mestringssenteret på sykehuset Østfold Kalnes 13. og 15. november. Kurset har fått svært 
god evaluering. 
 

Askim rådhus : 



 

15.11. var NORILCO invitert til å ha stand på Askim rådhus. Temaet for kvelden var  
”Mestring av ny hverdag etter en kreftdiagnose” ved Inger-Tove Jentoft van der Vooren. 
Askim hadde fått ny kreftkoordinator som også presenterte seg, nemlig Heidi Harefallet 
Slupstad. Kathleen Syversen og Lisbeth Hagberg var representanter for NORILCO. 
 

Julemøtet : 
Julemøtet ble arrangert 30.11. på Odd Fellow i Fredrikstad. Det ble servert gløgg før vi 
gikk til bords og fikk tradisjonell julemat med riskrem til dessert hvor en marspangris gikk til 
de som fikk mandel. 
Etter middagen var det Bjørnar Spydevold og Kari Stokke som sto for underholdningen – 
en fin konsert med både skjemt og alvor. 
Sist, men ikke minst var det kaffe og marsipankake og noen heldige vinnere fikk med seg 
en flott blomsteroppsats hjem. 
 

Ungdomsgruppen : 
Vi har i år hatt en ungdomsrepresentant i styret. Han har sendt mail til alle under 35 år for 
om mulig å få til et eller annet arrangement, men det var lite respons. Vi legger derfor 
denne gruppen på is igjen. 
 

Representasjon : 
Lisbeth Yven Andersen og Inger Henriksen deltok på årsmøtet i FFO. 
Lisbeth Hagberg deltok på årsmøtet i Funkis.  
 

Regional samling : 
På grunn av sammenfallende arrangementer deltok ikke NORILCO, avd. Østfold, på den 
regionale samlingen i regi av Kreftforeningen. 
 

Økonomi : 
Foreningen har fortsatt en god og velordnet økonomi. 
 

Medlemsstatus : 
NORILCO, avd. Østfold har pr. 31.12.2018 følgende medlemstall : 
 
Hovedmedlemmer  : 303 
Bedriftsmedlemmer   :     3 
Kampanjemedlemmer  :     9 
 
Vi har fått 34 nye medlemmer i 2018. 10 har enten gått bort eller meldt seg ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NORILCO, avd. Østfold, 15.01.2019 
 
 
 
Lisbeth Yven Andersen Jan-Robert Larsen  Grete Heen Husebye 
 
   
 
Inger Henriksen  Kathleen Syversen  Åge André Kalvik 
 
 
 
Alvin Holm   Per Granli Anstensen  
 
 
 


