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Årsmelding 2022 
 

Brystkreftforeningen Drammen  
Foreningen er med i frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer: 996 644 316 

Brystkreftforeningen Drammen har pr. 31.12.2022: 407 medlemmer i medlemskategori 1, 73 
medlemmer i medlemskategori 2 og 1 firmamedlem. 

Årsmøtet ble avholdt 2. februar 2022, digitalt på Teams 

Styret ble valgt 2. februar 2022 
 
Styret i lokalforeningen 
Styret per 31.12.2022 bestod av: 
Lokalleder: Ana Maria Bing 
Nestleder: Torgunn Skaalen Berg 
Kasserer: Berit Stokke 
Sekretær: rullerende 
Styremedlemmer: Kari Ølstad Moberg, Ninnie Bjørnland, Eva Martinsen, Elisabeth 
Follestad 
Varamedlemmer: Hanne Halden 

Styret er valgt for perioden: 2. februar 2022 – 8. februar 2023. 

Revisor: Kirsten Anette Stokke 

Økonomi 
Pr. 31.12.2022 har foreningen kr. 620 230,53 i bankinnskudd 

Grasrotandeler: Vår forening har fått 5 nye givere slik at foreningen har 308 spillere som har 
gitt oss kr 185 393 i 2022. 

Styremøter 
Brystkreftforeningen Drammen har hatt 10 styremøter i 2022 og behandlet 143 saker. 

Drammen har ikke deltatt i ekspertgrupper eller utvalg    
 

Saker som styret har behandlet  
Gi en kort beskrivelse av saker her.  

Styret har behandlet tilsammen 143 saker fordelt på ti møter, både digitalt og fysisk 
oppmøte. Godkjenning av revidert regnskap, forslag til budsjett til årsmøte 2022. 
Gjennomgang av personer på valg, samarbeid med valgkomiteen. Forslag til årets 
aktiviteter- gåturer, yoga, musikal, håndarbeids-strikke gruppe, henvendelse til Drammens 
museum om omvisninger, undersøke Henrik Sørensens museet. Arrangere jubileumsturen 
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med Teams Tours. Bestemme datoene for vårmøte, høstmøte og julemøte. Forslag til tema 
for møtene. Lage årets brosjyre, finne informasjon som skal inn i den, oppdatere informasjon. 
Bli enige om størrelsen på egenandel på arrangementer og aktiviteter. Årets sommertur, 
finne tur og ha kontakt med Team Tours. Prøve å annonsere i Menighetsbladet i Lier med 
nylaget annonse. Avtale datoer for omvisning i Drammens museum. Prøve å få til et 
skrivekurs arrangert fra hovedkontoret sammen med Kongsberg. Det ble vanskelig for 
hovedkontoret, så dette ble ikke noe av. Komme med forslag til personer som skal delta på 
Landsmøte som skal godkjennes på årsmøte. Finne tema for vårmøte og høstmøte. Bestille 
lokaler for vår- høst og jule-møte. Undersøke svømming med DORF, mannekengoppvisning 
med Salenasøstrene. Ble enig om å slå sammen høstmøte med jubileumsmiddagen for 
markering av 30år jubileum for lokalforeningen. Medi Buskerud ønsker at noen fra foreningen 
kunne komme og møte brystkreftopererte- 1. onsdag og torsdag i mars. Samarbeid med 
Kjekstad golfklubb fortsetter, avtaler med dem. Nordisk brystkreftkonferanse i Finland- avtale 
hvem som drar. Det kom 55 til julemøte og de kom med mange forslag til aktiviteter som 
styret skal prøve å oppfylle. Gjennomgang av dokumentet» Informasjon til tillitsvalgte i 
brystkreftforeningen». Vårmøte hadde 37 medlemmer. Avtale med Vinn industrier for 
utsendelse av årets brosjyre. Bestemme oss for musikal Chess- ta imot påmeldinger og 
bestille billetter. Finne et hyggelig sted å spise. Invitasjon fra hovedkontoret for RegWeb. 
Rosa sløyfe bussen. Innspill fra medlem om å dra på julekonsert med Nordic Tenors- 
utsettes da vi skal på musikal. Likepersonskonferanse 3.-4.sept. Grasrotandeler 302 som gir 
oss andeler. Kronikk i DTBB «Mammografi redder liv» 3.mars 2022. Seksuell helse etter 
brystkreft- undersøker nærmere fra Rogaland som har hatt et prosjekt om dette. 
Tilbakemelding fra Kongsberg om at de ikke har anledning til å delta i skrivekurs- lagt på is 
nå. Ifm jubileum ønsker styret å gi en liten oppmerksomhet til de som har vært med fra 
starten av- vi prøver å finne noen som kan stå fram med sin historie. Referat fra landsmøte- 
vårt innspill om utvidet mammografi til tidligere brystkreftpasienter, utover 69 år ble vedtatt. 
Rosa Sløyfe gruppe- planlegging- rosa sløyfe lunsj-hvor skal vi holde stands. Musikal Chess 
er bestilt, spisested Traverna er bestilt. Kontobeholdning- undersøker mulighet for å opprette 
sparekonto. Likepersonsarbeid må opptrappes pga ny måte å få tildelt driftsmidler. 43 er 
påmeldt sommerturen. Rosa Sløyfe møte i Tønsberg- Elisabeth møtte, ga referat. Ana Maria 
sender ut innbydelse til Rosa Sløyfe lunsj. 40 påmeldt til Chess. Radio Metro henvendte seg 
til Ana Maria for å selge radioreklameplass- de er henvist til hovedkontoret. Ana Maria har 
gitt hovedkontoret tilbakemelding om at det er vanskelig å få folk til å bli med på 
likepersonskurs i helger, og oppfordrer til å holde kurs også på ukedager. Ninnie tar opp med 
DTBB om redaksjonell dekning av foreningens 30-årsjublieum. Referat fra sommerturen- 
kaken til kaffen ble ikke servert pga kluss med bestillingen hos Ramme gård. Rosa sløyfe, 
Chess med 40 deltagere, økonomi, Berit ønsker å fratre som kasserer. Ana Maria klarer ikke 
å få lagt inn alle i stryet i Brønnøysundregisteret og vi gir opp. Jubileumsmiddagen- spesiell 
invitasjon sendes til de som har vært med i 30 år. Strassnål kjøpt inn til utdeling til disse 
personene. Datakurs for medlemmer. Leder invitert til Kirkenes lokalforeningen- foreløpig 
utsatt. Sopptur- det er for tørt. Drammen arrangerer likepersonskurs 23.okt. Julemøte måtte 
finne nytt sted da Iris i Folkets Hus gikk konkurs. Jubileumsmiddagen- tre som holder taler- 
Rønnaug Gulhagen som forteller om Besøkstjenesten, Ingeborg Sydsæther som forteller om 
å være i styret den første tiden, Døtrene til Gerd Bærug sier noen ord om hvordan det var å 
være pårørende for 30 år siden. Grethe Skau Lian har laget en sang for anledningen. Ninnie 
sjekker med Buskerudsendingen om de vil dekke 30 års jubileum. Blomster, sjokolade og 
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ballonger kjøpes inn for anledningen. Nyttårskonserten- bestiller billetter etter hvert som folk 
melder seg på. Rosa Sløyfelunsj med 13 deltagere. Dele informasjon fra hovedkontoret om 
konflikt i lokalforeningen Grenland. Hvem i styret som tar gjenvalg/ trekker seg. Problemer 
med Håndverkeren Selskapslokaler og fakturering- uenige om hva som ble bestilt og levert. 
Underholdning på julemøte- mat bestilles. Referat fra Nordisk konferanse- 
Bröstcanceforeningen Maria Gävleborg er interessert i å utveksle erfaringer. Rosa sløyfe 
aksjonen er på plass, avtalt stands, liste over de som kan stå på stands- trenger noen til å 
stå på bussen. Belysning av Ypsilon- må dele utgiftene med Tønsberg. Undersøke hvem 
som kan holde foredrag på årsmøte. Følge opp Gerd Tove Nielsen som ble uteglemt på 
Jubileumsmiddagen. Forslag til aktivitet- saktegåtur for de med nevropati. Radioinnlegg 
Buskerudsendingen ifm jubileumsmiddagen- Ana Maria ble intervjuet. Tatt opp div innspill fra 
kontaktene i Norden- video om seksuell helse fra hovedkontoret. Møte med seniornett om 
mulighet for samarbeid om dataopplæring. Møte i Øvre Eiker om bruk av Tilskuddsportalen. 
Tilbakemelding fra Rosa Sløyfe aksjonen- hva gikk bra.  Melding om at alle utgifter fra Rosa 
sløyfe blir dekket. Likepersonskurset ga oss 8 nye likepersoner. Julemenyen vedtatt og 
bestilt. Tilbakemelding fra hovedstyret om at Kreftkompasset skal ikke brukes av 
lokalforeningene. Pasientforeningsmøte i Tønsberg, hvem deltar- spør Lisa Marki som er 
nyvalgt leder. Ana Maria spør leder av Kirkenes om hun vil delta på Teams for å fortelle 
vitser osv. på årsmøte i 2023. Lier videregående ønsket besøk/ salg av Rosa sløyfe artikler- 
Elisabeth tok kontakt. Det kom 63 på julebordet. Referat fra likepersonsmøte. Anett Glittfjell 
arrangerte Lys i mørke.  

Likepersoner i lokalforeningen 

Likepersonsleder: Lisa Marki,  

Likepersoner: Tonelise Skogheim, Helene Bergseth, Ann Karin Borge Ski, Solfrid Lundberg, 
Anett Glittfjell, Kirsten Stokke, Ana Maria Bing 

Aktiviteter: samtaler, kafétreff, telefonsamtaler, andre sosiale arenaer og turgrupper 

 

Tillitsvalgtes deltakelse på kurs og konferanser 
Før opp navn og dato for kurs/konferanse og navn på tillitsvalgte som deltok.  

Arrangert av Brystkreftforeningen sentralt 

Tillitsvalgkonferansen: ingen fra Drammen 

Likepersonskonferansen: ingen fra Drammen 

Landsmøtet april 2022 – leder, Ana Maria Bing 

Nettseminar om bruk av likepersonsloggen 1. des- samme dato som julemøtet- ingen fra 
Drammen kunne delta. 
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Arrangert av Kreftforeningen 
Kreftforeningens regionkonferanse- ingen innbydelse i 2022 

Kreftforeningens regionale brukersamling- Teamsmøte med ingen fra styre kunne delta 

Rosa sløyfemøte på Kreftforeningens sitt kontor i Tønsberg– styremedlem Elisabeth 
Follestad 

Pasientforeningens møte i Tønsberg- november 2022- likepersonsleder Lisa Marki 

 

Arrangert av andre 
Nordisk konferanse, september 2022- leder Ana Maria Bing 

Likepersonskurs, oktober 2022- Ana Maria Bing, Lisa Marki, Tonelise Skogheim, Helene 
Bergseth, Ann Karin Borge Ski, Solfrid Lundberg, Anett Glittfjell, Kirsten Stokke 

Øvre Eiker kommune- august 2022 Opplæring i tilskuddsportalen, leder Ana Maria Bing 

Seniornett- august 2022- møte med leder Ana Maria Bing om mulig samarbeid om datakurs 

Informasjon 

Drammen lager en brosjyre som alle medlemmer mottar fysisk i posten. 

Til årsmøte sendes det ut egen innbydelse som sendes ut på e-post og på papir til alle de 
128 medlemmer som ikke har en e-post adresse i registeret. 

All aktivitet legges ut på Facebooksiden «Brystkreftforeningen Drammen» 

Innbydelse til nyttårskonserten ble sent ut på epost og på papir. Bekreftelse sent ut på sms. 

Alle utsendelser sendes inn til hovedkontoret for å legge under lokalforeningen sin side. 

Innbydelsen til jubileumsmiddagen ble sent ut i egen utsendelse- og de som hadde vært med 
siden begynnelsen fikk en personlig innbydelse. 

På julemøtet ble vi informert av Anett Glittfjell om turen «Lys i mørke». Informasjon om turen 
ble da sent ut på epost til alle medlemmer. Dette var et helt nytt «pop-up» tilbud. 

To ganger i året sendes det ut informasjon til medlemmene- etter årsmøte og i august når 
høstprogrammet er klart. 

 

Påvirkningsarbeid lokalt 
Gi en kort beskrivelse av type påvirkningsarbeid lokalforeningen har utført i ditt område.  

Medieomtale 
DTBB- leder sendte inn en kronikk ( mottatt fra hovedkontoret, men bearbeidet for vår 
lokalforening ) og den kom på trykk. 3.mars 2022 «Mammografi redder liv» 
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Leder intervjuet i NRK radio Buskerudsendingen ifm jubileumsmiddagen- september 2022- 
Ana Maria Bing- tok opp de yngre brystkreftberørte som ikke har en fast partner, hva sier 
man når man treffer en kar? Og at forskningen gir uttelling ved at kvinner idag får mer spisset 
behandling slik at man får behandling som kanskje virker på akkurat din kreft. 

Rosa sløyfe-aksjonen 
Gi en kort beskrivelse av aktiviteter som er utført i forbindelse med Rosa sløyfe-aksjonen, 
samt overførte midler til Rosa sløyfe.  

Opprydding av Rosa Sløyfe kofferter etter fjorårets aksjon. Se over produkter for planlegging 
av bestilling til årets aksjon. 

Vi var på informasjonsmøte i Kreftforeningens lokaler i Tønsberg og fikk høre om årets 
aksjon og pin.  

Styret arrangerte Rosa sløyfe lunsj i september hvor vi orienterte om nye produkter og årets 
pin. Samtidig hadde vi påmelding for de som ville stå på årets stands og ble enige om hvor vi 
skulle søke om å stå. 

Sendte søknader til kjøpesenter og andre steder hvor vi ønsket å ha stand, noe Mail 
korrespondanse frem og tilbake.  

Styret tok kontakt med Drammen havn, Veivesenet, Drammen kommune om mulighet for å 
belyse i rosa i oktober måned.  

Rosa Sløyfe gruppen sørget for å bestille nye varer, nye artikler og materiell. 

Klargjøring og pakking av kofferter og info materiell. 

Kjøring til og fra kjøpesenter med alt som skulle brukes på stand. 

Oppmøte på Strømsø torg for å stå på Rosa Sløyfe «bussen».  

Overførte midler til Rosa Sløyfe var kr. 35 126,72. 

 

Andre viktige hendelser 
Gi en kort beskrivelse med dato og type aktivitet.  

Januar 2022 – skrivekurs for å synes mer i distriktet– ikke fått til fra hovedkontoret- kanskje i 
2023. 

Mars 2022 Seksuell helse- innspill fra vårt styre til hovedkontoret har ført til at vi kan vise 
videoen «Seksuell helse» for medlemmene våre i løpet av 2023. 

April 2022 Innspill til landsmøte- vårt innspill om utvidet mammografi til tidligere 
brystkreftpasienter utover dagens frist som er 69 år, ble vedtatt. 

August 2022 Møte med Seniornett i Drammen for å øke datakunnskap hos våre medlemmer 
var ikke vellykket. Styre må finne alternativ. 

Oktober 2022 Arrangerte likepersonskurs slik at Drammen fikk 7 nye likepersoner. 
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Desember 2022- innspill fra vårt styre om digitalt møte for styre i lokalforeninger i vårt 
nærmiljø ble gjennomført med styremedlem sør-øst, Oslo, Asker og Bærum, Vestfold, Agder, 
Kongsberg og Numedal, Hallingdal, Ringerike og omegn og Drammen. (Dessverre kunne 
ingen fra vårt styre delta denne gangen).  

Desember 2022 – gåturen «Lys i mørke» Vellykket tur arrangert av likeperson Annett Glittfjell  

 

Medlemmer i komiteer 

Arbeidskomite – Hanna Fuhlendorff, Grethe Skau Lian, Marit Horne Johansen, Berit Stokke 

Loddkomite – Tonelise Skogheim 

Valgkomite – Inger Randi Themte, Greta Helfjord ( trakk seg august 2022) 

Vertinner på kafeen – Grethe Skau Lian lager lister hvert halvår over medlemmer som stiller 
opp som vertinner på tirsdagskaféen på Café Lyche sentralt i Drammen 

Rosa sløyfekomiteen – Elisabeth Follestad, Berit Stokke, Torgunn Skaalen Eriksen 

Likepersoner – Tonelise Skogheim, Helene Bergseth, Ann Karin Borge Ski, Solfrid 
Lundberg, Anett Glittfjell, Kirsten Stokke, Ana Maria Bing, Lisa Marki ( valgt leder høst 2022). 

 
 

 
…………………..  ……………………   
 7. januar 2023  Ana Maria Bing 

 Leder 

Brystkreftforeningen Drammen  
 

………………………….  ………………………… 
[Navn på styremedlem]    [Navn på styremedlem] 

 

Årsmeldingen skal signeres av leder, eller to av styrets medlemmer. 







  

 
Brystkreftforening Drammen 
Org.nr 996 644 316  
 
Foreløpig valginnstilling til årsmøte 8. februar 2023 
Kommentar til valglisten: iht vedtektene skal lokalforeningen arbeide for at styret har minst 
ett medlem fra Brystkreftforeningen under 45. Vi har ikke lykkes med å finne en slik 
kandidat. 
Vi har p.t. ikke funnet tre kandidater til valgkomiteen. 
 
Styret  
Velges for to år. 
Leder Ana Maria Bing på valg i 2024 
Torgunn Skaalen Berg på valg i 2024 
Elisabeth Follestad  på valg i 2024 
 
Følgende er på valg i 2023: 
Kasserer Berit Stokke  
Styremedlem Ninnie Bjørnland    
Styremedlem Kari Ølstad Morberg     
Styremedlem Eva Martinsen   
Varamedlem Hanne Halden  
   
Følgende tar ikke gjenvalg: 
Styremedlem  Eva Martinsen   
Varamedlem Hanne Halden  
 
Valgkomiteen innstiller til styret: 
Ninnie Bjørnland som styremedlem   
Kari Ølstad Morberg  som styremedlem 
Lisa Marki   som styremedlem    
Berit Stokke  som vara 
 
Kasserer- Berit Stokke trekker seg fra vervet som kasserer. Kirsten Stokke har sagt seg villig 
til å ta vervet. 
 
Valgkomiteen innstiller: 
Kirsten Stokke som kasserer 
 
Da består styret av følgende personer 
Leder Ana Maria Bing 
Kasserer Kirsten Stokke 
Torgunn Skaalen Berg, Elisabeth Follestad, Ninnie Bjørnland, Kari Ølstad Morberg, Lisa 
Marki og Berit Stokke. 
 
 
 



  

Revisor  
Velges for ett år 
Kirsten Stokke har vært vår revisor siden 2021 og tar nå vervet som kasserer.  
 
Valgkomiteen innstiller Inger Randi Themte som revisor. 
 
 
Valgkomiteen  
Velges for ett år. Iht. vedtektene skal det være tre personer i valgkomiteen. Leder velges 
særskilt. Foreningen har hatt to personer de siste årene.  
Greta Helfjord (trakk seg i løpet av 2022) 
Inger Randi Themte 
 
Valgkomiteen har p.t. ikke lykkes med å finne tre personer til valgkomiteen. Det er vanskelig 
å ringe rundt til medlemmene våre da man naturligvis stoler ikke på ukjente telefonnumre og 
tar ikke telefonen. Vi har lagt ut info på Facebooksiden til de under 45 og på 
Brystkreftforeningen Drammen uten å få noe tilbakemelding.  
Det fullstendige forslaget til valgkomiteen, legges fram på årsmøtet. 
 
 
Følgende komiteer er utenom vedtektene, men er viktig for driften av vår lokalforening 
Arbeidskomiteen 
Velges for ett år 
Hanne Fuhlendorff – tar ett år til 
Grethe Skau Lian - tar ett år til 
Marit Horne Johansen - tar ett år til 
Berit Stokke - tar ett år til 
 
Loddkomiteen 
Velges for ett år 
Tone Lise Skogheim – tar ett år til 
 
Vertinner til kafeen 
Velges for ett år 
Ansvarlig - Grethe Skau Lian – tar ett år til. 
 
 
17. januar 2023 
Inger Randi Themte      
Valgkomiteen     
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