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Innkalling til årsmøte – sendt per e-post/post til alle 
medlemmer 

Brystkreftforeningen Vestfold Inviterer til 
Årsmøte  

mandag 6. februar 2023 kl.19.00 

Til betalende medlemmer i Brystkreftforeningen Vestfold 

Velkommen til årsmøte i Brystkreftforeningen Vestfold.  

Endelig kan vi gjennomføre et vanlig årsmøte, uten hensyn til avstand og smittevern. Årsmøtet åpnes 

med kåseri av skribent Marte Østmoe, og vi avslutter med snitter og utlodning. Akkurat som vanlig. Ta 

gjerne med en gevinst til loddsalget.   

 
Hvor holdes årsmøtet: 
Skjeestua, adresse Stokkeveien 152, 3160 Stokke (rett ved Skjee kirke og E18). 
 
Saksliste:  

Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2  Valg av møteleder og referent  
Sak 3  Årsmelding 2022 
Sak 4  Årsregnskap 2022 
Sak 5  Budsjett for 2023 
Sak 6  Innkomne forslag til årsmøtet 
Sak 7  Valg 
Sak 8  Fastsettelse av neste årsmøte 

 
 
Du må melde inn saker til årsmøtet innen mandag 30. januar  
Saker sendes til sekretær Liv Braastad Johansen, Søebergtorget 4, 3211 Sandefjord eller på e-post: 

sekretaer.vestfold@brystkreftforeningen.no eller SMS til 918 54 930. 

Alle saksdokumentene til årsmøtet blir tilgjengelig digitalt innen fredag 3. februar: 

https://www.brystkreftforeningen.no/vestfold/brystkreftforeningen-vestfold 

Det er ingen påmelding til årsmøtet denne gang.   
 

Velkommen!  
Hilsen Styret 

  

https://www.brystkreftforeningen.no/vestfold/brystkreftforeningen-vestfold
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Saksliste Årsmøte  

Til: Betalende medlemmer i Brystkreftforeningen Vestfold 

Dato: Mandag 6. februar 2023  
Tid: Kl. 19:00  

Hvor holdes årsmøtet: 
Skjeestua, adresse Stokkeveien 152, 3160 Stokke (rett ved Skjee kirke og E18). 
 
Saksliste:  

Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 2  Valg av møteleder og referent  
 
Sak 3  Årsmelding 2022 
 
Sak 4  Årsregnskap 2022 
 
Sak 5  Budsjett for 2023 
 
Sak 6  Innkomne forslag til årsmøtet 
 
Sak 7  Valg 
 
Sak 8  Fastsettelse av neste årsmøte 

 

Nåværende styre, valgkomite og revisor:  

Styret: 

Rolle Navn 

Leder Astrid Langeby Kolbekk, Stokke 

Kasserer Wencke Krüger, Skallestad 

Sekretær Liv Braastad Johansen, Sandefjord 

Styremedlem (Nestleder)  Hilde Klungseth, Tønsberg 

Styremedlem Hanne Ottoson, Torød 

Styremedlem Bente Michelsen, Undrumsdal          

Vara styremedlem Ranveig Farmen Jensen, Melsomvik       

Vara styremedlem Jeanette Siltvedt Greger, Tolvsrød 

Leder valgkomite Torill Paulsen, Sandefjord 

valgkomite Ragnhild M Røed, Tønsberg 

valgkomite Hege Marie Strand, Vear               

Revisor Inger M. Dahl, Husøysund 
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Saksliste og styrets forslag til vedtak    

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innstilling fra styret: Innkallingen og sakslisten godkjennes 

Årsmøtets vedtak:  

 
Sak 2 Valg av møteleder og referent  
Innstilling fra styret: Møteleder Astrid Langeby Kolbekk og referent Liv Braastad Johansen  

Årsmøtets vedtak:  

 
Sak 3 Årsmelding 2022 – se vedlegg 
Innstilling fra styret: Årsmeldingen godkjennes 

Årsmøtets vedtak:  

 
Sak 4 Årsregnskap 2022 – se vedlegg 
Innstilling fra styret: Årsregnskapet godkjennes.  

Årsmøtets vedtak:  

 
Sak 5 Budsjett for 2023 – se vedlegg 
Innstilling fra styret: Budsjett godkjennes.  

Årsmøtets vedtak:  

 
Sak 6 Innkomne forslag til årsmøtet 
Ingen mottatte saker 

Sak 7 Valg – se vedlegg 
Innstilling fra styret: Valgkomiteens forslag godkjennes.  

Årsmøtets vedtak:  

Sak 8 Fastsettelse av neste årsmøte 
Innstilling fra styret: Styret fastsetter dato, senest innen 8. desember 2023 

Årsmøtets vedtak:  
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Sak 3 - Årsmelding 2022    

Brystkreftforeningen Vestfold  

Foreningen er med i frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer: 996 754 839 

Brystkreftforeningen Vestfold har pr. 31.12.2022: 753 medlemmer i medlemskategori 1, 56 

medlemmer i medlemskategori 2 og 4 firmamedlemmer. Totalt 813 medlemmer, et antall som 

har vært relativt stabilt over mange år.  

Grete Bergsholm er æresmedlem i Brystkreftforeningen og lokalforeningen. Torill Paulsen er 

æresmedlem i lokalforeningen.  

Årsmøtet ble avholdt 9.2.2022, og nytt styre ble valgt samme dag.  

 

Styret i lokalforeningen 

Styret per 31.12.2022 bestod av: 
Lokalleder: Astrid Langeby Kolbekk 
Kasserer: Wencke Krüger 
Sekretær: Liv Braastad Johansen 
Styremedlemmer: Hanne Ottoson, Hilde Klungseth og Bente Michelsen  
Varamedlemmer: Ranveig Farmen Jensen og Jeanette Siltvedt Greger 

Styret er valgt for perioden: 9.2.2022 – 6.2.2023. 

Økonomi 
Pr. 31.12.2022 har foreningen kr. 201.394,20 kr i bankinnskudd 

Styremøter 
Brystkreftforeningen Vestfold har hatt 9 styremøter i perioden februar 2022 til januar 2023. 

Varamedlemmer deltar på alle styremøter og gir et viktig bidrag i syret, på lik linje med resten av 

styret.   

Oversikt over medlemmers deltakelse i ekspertgrupper eller utvalg    
Kari Røsok Darup har i en årrekke vært brukerrepresentant i NAV Tønsberg. Hun har deltatt på 

ett møte i 2022, og har nå avsluttet sin deltagelse i utvalget. 

Hilde Klungseth har deltatt i arbeidsgruppe som utreder mulighet for Vardesenter på Sykehuset 

i Vestfold. Arbeidsgruppen har bestått av deltagere fra ulike avdelinger på sykehuset, 

Kreftforeningen og utvalgte pasientforeninger. Og de har møttes 3-4 ganger. Hilde Klungseth 

har også deltatt på tre møter i arbeidsgruppen som skulle se på gjennomføring og oppstart av 

«pakkeforløp hjem» for alle kreftpasienter i Vestfold. 

Saker som styret har behandlet  
Styrets arbeid har i liten grad vært preget av koronarestriksjoner, med unntak av gjennomføring 

av årsmøte i februar 2022. Vi merker at medlemmene våre har brukt litt tid på å gjenoppta 

aktivitetsnivå likt som før koronasituasjonen, og dette har opptatt styret en del. 
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Styret bruker mye tid på å sette sammen et godt og bredt program, og vi jobber iherdig med 

formidling og kommunikasjon mot medlemmene. Vi bruker også tid på å gi et aktivitetstilbud 

bredt i fylket, med treningsgrupper og kafebesøk på ulike lokasjoner. Alt for å få tilstrekkelig 

mange aktive medlemmer.  

Gjennomføring av Rosa sløyfe aksjonen i hele Vestfold har også vært en prioritert oppgave.  

Vi er også opptatt av foreningens likepersonsarbeid. Vi opprettholder et samarbeid med 

Sykehuset i Vestfold, om enn uten aktiv tilstedeværelse på sykehuset. Vi etablerer nå et tettere 

samarbeidet og relasjon til de kommunale kreftsykepleierne. Vi har startet med fire kommuner, 

og ønsker å utvide med dedikerte likepersoner i hver kommune i Vestfold.  

Brystkreftforeningen Vestfold hadde 30 års jubileum, og styret planla og gjennomførte en 

høytidelig feiring på Karlsvik gård i juni.   

I september deltok likepersonsleder og seks fra styret på Nordic Congress on Breast Cancer i 

Helsinki, Finland.  

Likepersoner i lokalforeningen 

En Likeperson i Brystkreftforeningen har selv erfaring med brystkreft, og er i tillegg sertifisert av 

Brystkreftforeningen. Våre likepersoner er: 

1. Likepersonsleder: Randi Sjulstad Jahnsen, Vear  
2. Likeperson:   Ragnhild M Røed, Tønsberg   
3. Likeperson:   Mona Preus, Horten     
4. Likeperson:   Kari Røsok Darup, Sem   
5. Likeperson:   Ellen Kultorp, Kodal 
6. Likeperson:  Eva Stærfelt, Horten 
7. Likeperson:   Bente Michelsen, Undrumsdal 
8. Likeperson:  Wencke Krüger, Skallestad 
9. Likeperson:  Astrid Langeby Kolbekk, Stokke 

Likepersonene i foreningen har hatt følgende treffpunkt med brystkreftberørte:  

- Telefonsamtaler: 46 
- Kafebesøk: 19 
- Samtaler andre arenaer: 9 
- Hjemmebesøk: 3 
- Følge til proteseforhandler: 1 
- Temakveld/fagmøter: 2 

 

Gjennomførte likepersonsaktiviteter og andre aktiviteter 
Likepersonene våre er også viktige deltagere i all foreningsaktivitet, og de gir viktig bidrag til at 
vi er en forening der den enkelte føler seg sett og hørt.  
 
Foredrag som gir læring og inspirasjon 
Foreningen ønsker å drive opplysende virksomhet og øke medlemmenes kompetanse på 
områder som er relevante for brystkreftberørte. Derfor er foredrag viktig for oss, kombinert med 
tid til en kaffe og en prat. Følgende foredrag ble gjennomført i 2021:  
 

- Temakveld «Den gode samtalen» Vi skulle møte Hagerup, men foredragsholder måtte 
avlyse grunnet sykdom. Styret var fast bestemt på at vi ikke avlyser flere arrangementer, 
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så styreleder innledet til gruppearbeid og erfaringsdeling. Det er mye kompetanse hos 
medlemmene våre, som ble delt denne kvelden. Antall deltagere: 31  

- Temakveld med Haakon Wiik som deler sine erfaringer som pårørende Haakon har 
erfaring med brystkreft som pårørende, og har engasjert seg sterkt for å forbedre 
pårørendes vilkår. Han holder blant annet foredrag for sykepleiestudenter, og han er 
aktiv i Brystkreftforeningens hovedstyre. Alle mottok Wiiks bok. Antall deltagere: 25 

- Temakveld med Sissel Gran – Inni er vi alle unge Foredrag om hennes egen og 
andres erfaring med å bli eldre, om aldersforskning og skjønnlitterære betraktninger 
rundt aldringsprosessen, om frykt og skam og usynliggjøring, men også om aldringens 
privilegier, om nyvunne gleder og manges forunderlige omstillingsevne i møtet med 
kriser og kroppslige endringer. Antall deltagere: 56 

- Temakveld med Vincent Hagerup: «Den gode samtalen» Vincent Hagerup er teolog 
og har videreutdanning innen veiledning og coaching. Han arbeider i dag innen 
kreftomsorg i Sandefjord kommune. Han innleder temakvelden med oss og vil ta opp 
spørsmål som: Hvordan møte andre mennesker i en sårbar livssituasjon? Hvordan kan 
du være en trygg og god samtalepartner? Antall deltagere: 16 

 
 
Fysisk aktivitet 
Brystkreftforeningen Vestfold er opptatt av å tilrettelegge for fysisk aktivitet kombinert med 
anledning til små samtaler og god sosial kontakt. Vi ønsker å ha et bredt tilbud flere steder i vårt 
geografiske område. Derfor har vi arrangert følgende treningstilbud for foreningens medlemmer:  
- Pilates på dagtid i Tønsberg med Rikke Otterstad, fysioterapeut og spesialist i 

manuellterapi. Kurssted: Vestfold Fysioterapi, Bullsgate 2 B, Tønsberg. Jorunn Ekeberg er 
likeperson. Antall deltagere: 14-17 

- Fysisk yoga på kveldstid i Tønsberg med Pernilla Løfstedt, utdannet Yang 
Vinyasa/Yin/Restorative yogalærer ved The Yoga Academy. Astrid Langeby Kolbekk er 
likeperson. Deltagere: 13-14  

- Fysisk/medisinsk yoga på kveldstid i Larvik med Toril Brommeland, sykepleier og 
sertifisert innen medisinsk-, Yin- og Ashtangayoga. Kurssted: Tanum Gjenbruk-
Frivillighetsentralen. Deltagere: 9-14 

- Vi gir også støtte til annen fysisk aktivitet en gang hvert halvår, til de som har utgifter til 
annen fysisk aktivitet. Kroner 500 hvert halvår gis ved søknad og dokumentasjon av 
utgifter.  

 

Sosiale treffpunkt 
Foreningens formål er å gi hjelp og støtte til medlemmene. Vi tror vi kan gi hverandre slik støtte 

ved å møtes og snakke sammen. Derfor tilrettelegger vi for treffpunkt som inviterer til gode 

samtaler:  

- Kafétreff er en viktig aktivitet for de som er ledige på dagtid. Vi har nå to lokasjoner for 
treff:  

o Kafétreff på Gjennestad Hagesenter er blitt gjennomført tre ganger, i september, 
november og desember.  

o Kafétreff på Trakteren i Horten startet opp i 2022 og ble gjennomført to ganger, i 
oktober og november.  

- Årsmøte på Brygga kino, Tønsberg Vi møttes til tradisjonelt årsmøte, i kinosal som 
sikret god gjennomføring av smitteverntiltak. Siste koronatilpassede arrangement. Torill 
Paulsen ble utnevnt til æresmedlem i lokalforeningen. Antall deltagere: 22 
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- Blomsterinspirasjon på Gjennestad De dyktige blomsterdekoratører var syke. Styret 
ville ikke avlyse flere møter, så det ble et interessant møte med gartnerne fra 
Gjennestad i stedet.  Antall deltagere: 52 

- Kveldstur ved Berg fengsel med guide  Vi møttes til en ettermiddagstur ved Berg 
fengsel der vi fikk høre om stedets historie under andre verdenskrig. Vi spiste matpakke 
og praten gikk godt langs Bergstien på ca. 3 kilometer. Antall deltagere:45 

- Dagstur til Brekkeparken i Skien. I Brekkeparken stod 24.000 tulipaner i blomstring da 
vi kom. Vi fikk guidet tur i museet, god lunsj og vandring i parken. Middag på returen i 
Porsgrunn. Vi kjørte samlet i buss. Antall deltagere:42 

- Piknik i parken på Gjennestad er foreningens tradisjonelle start på høstens aktiviteter. 
Alle har med egen niste og vi bruker tiden til å snakke sammen. Torill Paulsen og Grete 
Bergsholm benyttet anledningen til å si noen ord. Antall deltagere: 52   

- Bokprat ved Maria Szacinski Maria Szacinski er en erfaren litteraturformidler som i 
mange år har hatt faste bokprater både i Stokke, Andebu og Horten bibliotek. Hun 
snakket om både nye og ikke fullt så nye, bøker. Antall deltagere: 30 

- Julemøte på Tollboden Vi har hatt lange tradisjoner for å avslutte året med en felles 
middag før jul, der foreningen spanderer tradisjonsrik middag, dessert og kaffe. 
Underholdning fra Sandefjord videregående skole, Susanne Ruud, Otto Junior og 
Izabella Thomassen. Antall deltagere: 65 

 

Tillitsvalgtes deltakelse på kurs og konferanser 

Arrangert av Brystkreftforeningen sentralt 

- Brystkreftforeningens Landsmøtet. Deltager: Liv, Bente og Astrid 
- Digitalt opplæringsmøte for styreledere og nestledere, Kari Bøyum ledet, Astrid hadde 

en aktiv deltagerrolle i fasilitering av møtet.   
- Likepersonskonferanse for godkjente likepersoner. Ragnhild, Eva, Ellen, Mona, Kari og 

Randi deltok 
- Likepersonskurs for nye likepersoner, Drammen. Bente og Wencke deltok 
- Digitalt informasjonsmøte om Reg-Web. Deltager: Liv  
- Regionalt møte for ledere. Liv deltok som Astrids stedfortreder. 
- Digitalt informasjonsmøte om Likepersonsloggen. Randi, Mona, Kari, Bente, Wencke og 

Astrid deltok 

Arrangert av Kreftforeningen 

- Kreftforeningen inviterte til digitalt møte for pasientforeningene i vår region. Astrid, Liv og 
Randi deltok.  

- Oppstartmøte Ros sløyfe hos Kreftforeningens distriktskontor i Tønsberg. Astrid, Liv, 
Ranveig og Hanne (flere?) deltok 

- Pasientforeningsmøte i regi av Kreftforeningen, på distriktskontoret i Tønsberg. Randi og 
Astrid deltok  

- Samhandlingsmøte og fredagskaffe med Kreftforeningen på Kreftforeningens 
distriktskontor. Ragnhild Rød og Astrid deltok.  

Arrangert av andre 

- Nordic Congress on Breast Cancer, Helsinki. Randi, Liv, Wencke, Bente, Hanne, 
Ranveig og Astrid deltok 

- Vår dag i Sandefjord, stand sammen 22 andre pasientforeninger på Hvaltovet. Randi og 
Liv deltok.  
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- Stormøte på Lærings- og mestringssenteret (LMS) Sandefjord kommune. Liv og Randi 
Sjulstad Jahnsen deltok 

- Hva er viktig for deg – dagen på Sykehuset i Vestfold, Stand sammen andre 
pasientforeninger. Ragnhild Røed og Hanne deltok 

- To dagers kurs i Helsepedagogikk. Kari Darup, Mona Preus og Ellen Kultorp deltok 
- Arbeidsgruppe som utreder «Vardesenter» på Sykehuset i Vestfold, der flere avdelinger 

på sykehuset, Kreftforeningen og pasientforeninger jobber sammen. Hilde deltok.  
 

Informasjon 

Alle medlemmene får tilsendt program for vår og høst, enten per brev eller per e-post. Vi har 

fortsatt 188 medlemmer uten registrert e-post.  

Medlemmer som har e-post mottar også egen invitasjon til hvert arrangement foreningen 

gjennomfører, sammen med informasjon fra aktuelle arrangementer fra blant annet 

proteseforhandlere, kreftforeningen, oppfordring til å delta på forskningsstudier som Acubreast-

studien o.l. Alle arrangementer legges ut på Brystkreftforeningens hjemmeside, slik at all viktig 

informasjon er tilgjengelig digitalt og åpent for alle. Vi har også en Facebook-gruppe der vi 

legger ut aktuell informasjon om våre arrangementer.  

Alle nye medlemmer blir ønsket velkommen med personlig e-post.  

Foreningen har laget en brosjyre med informasjon om foreningens målsetting lokalt og 

kommende aktiviteter. Brosjyren er tilgjengelig på aktuelle avdelinger på sykehuset, på 

Kysthospitalet i Stavern, og på Sykepleieklinikken i Tønsberg og Larvik. 

 

Påvirkningsarbeid lokalt 
Som forening ønsker vi å være en støtte for brystkreftberørte, og våre likepersoner har en 

nøkkelrolle. I 2021 opphørte vårt arbeid på Sykehuset i Vestfold, med tilstedeværende 

likepersoner på Brystsenteret. I 2022 har vi derfor rettet oppmerksomheten mot kommunene, og 

vi ønsker å være en samarbeidspartner og avlastning for kommunenes kreftkoordinatorer.  

Vi tror kreftkoordinatorene trenger faste likepersoner å forholde seg til. Derfor har styreleder, 

likepersonsleder og navngitte likepersoner etablert samarbeid med kommunene Horten, 

Holmestrand, Tønsberg og Færder. Randi Sjulstad Jahnsen er ansvarlig for alt samarbeid. 

Mona Preus er likeperson for Horten og Holmestrand. Ragnhild Rød er likeperson for Tønsberg 

og Færder. Målet er å ha tilsvarende samarbeidsavtale med fylkets resterende kommuner innen 

2023.   

 

Medieomtale 

- Kronikk: Nøler du med å delta i Mammografiprogrammet?  Publisert i Tønsberg blad 
10.3.2022 og Jarlsberg avis (8.3.2022) 

- Innlegg om Rosa sløyfe-aksjonen på Hvaltorvet. Publisert i Sandefjord blad 10.10.2022 
- Tønsberg kommunes hjemmeside og facebook-side publiserte reportasje fra Torget i 

Tønsberg 5.10.2022, der Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen og Færder-ordfører 
Jon Sannes Andersen kjøpte rosa sløyfe. 
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Rosa sløyfe-aksjonen 
Årets aksjon ble organisert av en arbeidsgruppe innad i styret, bestående av Liv, Hanne, 
Ranveig og Bente.  
 
Vi klarte å gjennomføre gode aktiviteter med stand i hele fylket, fra Horten i nord til Helgeroa i 
sør.  Vi hadde 14 stands på 13 steder og ca. 48 ulike vakter som ble fylt av medlemmene.  
 
Et nytt arrangement ble holdt på treningssenteret Level utenfor Tønsberg. Driverne av senteret 
hadde lagt opp til Rosa Sløyfe-løp og vi deltok med stand på formiddagen samt med den rosa 
hengeren på kvelden. Et veldig vellykket arrangement.  
 
Også i år sikret vi at mange bygninger i fylket var flott belyst i rosa. Bøkkerfjellet i Larvik var 
årets nye lokasjon.  
 
Aksjonen i Vestfold bidro med ca. Kr. 169.337 til Rosa Sløyfe aksjonen 2022.  
 

Andre viktige hendelser 

Vi feiret foreningens 30 års jubileum med stor festmiddag på flotte Karlsvika gård. Tone Krohn 

åpnet det hele med en konsert. Vi var heldige å få viktige gjester med oss: Ellen Harris Utne, 

Styreleder i Brystkreftforeningen; Mariann Stoltenberg Lind, Hovedstyrerepresentant Helse 

Sørøst; Camilla Wallem Skare, daglig leder Brystkreftforeningen; Torill Paulsen – æresmedlem i 

Vestfold; Grete Bergsholm, æresmedlem i Brystkreftforeningen (landsnivå); Mette Amundsen 

fra Brystsenteret - nå pensjonert. Det var gøy å være samlet og feire vår flotte forening 

sammen. Antall deltagere: 66 

 

 

 

…………………..  ……………………   

31.01.2023   Astrid Langeby Kolbekk   
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Sak 4 - Årsregnskap 2022   

 



11 
 

 



12 
 

 

 



13 
 

  



14 
 

Sak 5 - Budsjett 2023    
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Sak 7 - Valgkomiteens forslag til nytt styre og øvrige 
roller 

Styret: 

Rolle Navn Valgt periode – to år 

Leder Astrid Langeby Kolbekk, Stokke Ikke på valg (2022 – 2023) 

Kasserer Pia Lindberg, Nøtterøy På valg 2023-2024 (ny) 

Sekretær Liv Braastad Johansen, Sandefjord Ikke på valg (2022 – 2023) 

Styremedlem Hanne Ottoson, Torød Ikke på valg (2022 – 2023) 

Styremedlem Bente Michelsen, Undrumsdal          På valg 2023-2024 (gjenvalg) 

Styremedlem Ranveig Farmen Jensen, Melsomvik       På valg 2023-2024 (gjenvalg) 

Vara styremedlem Jeanette Siltvedt Greger, Tolvsrød Ikke på valg (2022 – 2023) 

Vara styremedlem Wencke Krüger, Skallestad På valg 2023-2024 (gjenvalg) 

 
Valgkomite: 

Rolle Navn Valgt periode – to år 

Leder valgkomite Ragnhild M Røed, Tønsberg På valg 2023-2024 (gjenvalg) 

 Torill Paulsen, Sandefjord Ikke på valg (2022 – 2023) 

 Hege Marie Strand, Vear               På valg 2023-2024 (gjenvalg) 

Revisor: 

Rolle Navn Valgt periode – to år 

Revisor Vi i valgkomiteen foreslår at styret 
finner en ekstern revisor/konsulent. 

 

Arbeidskomite (sørger bevertning når vi møtes på Skjeestua): 

Rolle Navn Valgt periode – to år 

Leder Kari Aadne Gjenvalg (ett år) 

 Jorun Ekeberg Gjenvalg (ett år) 

 Anne Sofie Sollie Fuske Gjenvalg (ett år) 

vara Marianne Gjerstad Trollsås Ny  (ett år) 
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Sak 8  Fastsettelse av neste årsmøte 

 

Vi ber derfor om årsmøtets tilslutning til at styret fastsetter dato for årsmøte, senes 8. desember 2023.  

 

 

 

  


