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Saksliste Årsmøte  

Til: Betalende medlemmer i Brystkreftforeningen Vestfold 

Dato: Mandag 10. mai 2021  
Tid: Kl. 19:00  

Hvor holdes årsmøtet: 
1. Alternativ A: Hjertnes kino og kulturhus, Sandefjordsveien 3, 3202 Sandefjord 
2. Alternativ B: Digitalt møte ved bruk av Teams (dersom smittevernhensyn hindrer fysisk 

gjennomføring) 

Saksliste:  
Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 2  Valg av møteleder og referent  
 
Sak 3  Årsmelding 2020 
 
Sak 4  Årsregnskap 2020 
 
Sak 5  Budsjett for 2021 
 
Sak 6  Innkomne forslag til årsmøtet 
 
Sak 7  Valg 
 
Sak 8  Fastsettelse av neste årsmøte 

 
Nåværende styre, valgkomite og revisor:  

Leder Astrid Langeby Kolbekk, Stokke 

Sekretær Liv Braastad Johansen, Sandefjord 

Kasserer Wencke Krüger, Skallestad 

Styremedlem Hilde Klungseth, Tønsberg 

Styremedlem Mona Preus, Horten 

Styremedlem Hanne Ottoson, Nøtterøy 

Vara styremedlem Ellen Kultorp, Kodal    

Vara styremedlem Vigdis Fjeldstad, Lardal 

Leder valgkomite Grethe Egtvedt, Duken 

Medlem valgkomite Torill Paulsen, Sandefjord 

Medlem valgkomite Ragnhild M. Røed, Tønsberg 

Revisor Inger M. Dahl, Nøtterøy 
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Praktisk informasjon om gjennomføring    

Det er viktig at årsmøtet blir gjennomført slik at vi kan rapportere til hovedstyret og 

Brønnøysundregisteret innen 1. juni 2021. Dersom vi ikke kan møtes fysisk, så må vi gjennomføre 

årsmøtet digitalt via Teams. 

Hvor holdes årsmøtet: 
Koronasituasjonen gjør at vi må planlegge for to måter å gjennomføre årsmøtet på. For å sikre trygg og 
god gjennomføring må vi derfor kreve påmelding til møtet. Informasjon om endelig lokasjon for 
årsmøtet sendes til de som er påmeldt.  
 

1. Alternativ A: Fysisk møte på Hjertnes kino og kulturhus, Sandefjordsveien 3, 3202 Sandefjord 

Vi ønsker fortrinnsvis å møtes fysisk og gjennomføre årsmøtet slik vi pleier. Denne gang har vi imidlertid 

leid en kinosal med 160 fastmonterte seter. På den måten kan vi møtes og samtidig holde avstand. Vi 

planlegger god bevertning med trygg gjennomføring etter opplegg som kommuneoverlegen godkjenner.  

2. Alternativ B: Digitalt årsmøte via Teams 

Teams er et gratis verktøy for å møtes ved bruk av PC, nettbrett eller mobil. Vi kan se hverandre og kan 

diskutere saker sammen. Teams er en App som kan lastes ned eller brukes via nettleser. Vi sender ut 

mer informasjon om Teams til de som melder seg på årsmøtet. Vi gjennomfører også test-møter 

følgende dager:  

o Test av Teams torsdagen 6. mai klokken 17.00.  
o Test av Teams mandag 10. mai, kl 18.00 – (for pålogging til årsmøte kl 19.00).  

Vi ber om at du melder inn saker/innspill/forslag forut for årsmøtet:  
Koronasituasjonen gjør at styret må forberede seg godt til årsmøtet. Derfor trenger vi også hjelp fra deg. 

Denne gangen er det viktig at du melder inn alle saker og innspill til årsmøtet forut for møtet, slik at 

styret kan forberede seg og behandle alle innspill på en god måte.   

Melding om saker som skal tas opp på årsmøtet sendes skriftlig til styret innen 26. april 2021. Innspill til 

gjennomføringen av årsmøtet, benkeforslag til valget eller annet kan også sendes skriftlig til Liv innen 

samme frist.  

Påmelding til årsmøtet:  
Vi håper at du som er interessert i å delta på årsmøtet, melder deg på. Vi håper at vi får møte og se 

mange av de vi normalt treffer på årsmøtet. Dersom du melder deg på, så kan du fritt melde deg av 

dersom du blir forhindret fra å delta. Siste frist for påmelding er søndag 2. mai.  

Slik kontakter du styret:  
Påmelding og alle henvendelser tilknyttet årsmøtet, sendes til sekretær Liv Braastad Johansen, 

Søebergtorget 4, 3211 Sandefjord eller på e-post: brystkreftforeningen.vestfold@gmail.com eller SMS til 

918 54 930. 

Styreleder Astrid Langeby Kolbekk kan også kontaktes på mobil 92211414 eller e-post:  

vestfold@brystkreftforeningen.no  

mailto:brystkreftforeningen.vestfold@gmail.com
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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 2020 – se vedlegg 
Innstilling fra styret: Årsmeldingen godkjennes 

Årsmøtets vedtak:  

 
Sak 4 Årsregnskap 2020 – se vedlegg 
Innstilling fra styret: Årsregnskapet godkjennes.  

Årsmøtets vedtak:  

 
Sak 5 Budsjett for 2021 – se vedlegg 
Innstilling fra styret: Budsjett for 2021 godkjennes.  

Årsmøtets vedtak:  

 
Sak 6 Innkomne forslag til årsmøtet 
Oppdatert liste over saker sendes de som er påmeldt årsmøtet, senest 5. mai.   

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 2021 

Årsmøtets vedtak:  
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Sak 3 - Årsmelding 2020     

Brystkreftforeningen Vestfold  

Foreningen er med i frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer: 996 754 839 

Brystkreftforeningen Vestfold har pr. 31.12.2020: Totalt 842 medlemmer, en økning på 8 medlemmer 

fra 2019. Vi har 779 medlemmer i medlemskategori 1, 60 medlemmer i medlemskategori 2 og 3 

firmamedlemmer.  

Grete Bergsholm er æresmedlem i Brystkreftforeningen og lokalforeningen.  

Årsmøtet ble avholdt 10.02.2020. Styret ble valgt samme dag. 

Styret i lokalforeningen 
Styret er valgt for perioden 10.02.2020 til 10.05.2021. Styret bestod av:   

Leder   Astrid Langeby Kolbekk, 3160 Stokke 
Sekretær  Liv Braastad Johansen, 3211 Sandefjord 
Kasserer  Wencke Krüger, 3138 Skallestad 
Styremedlem  Hilde Klungseth, 3122 Tønsberg 
Styremedlem  Mona Preus, 3188 Horten 
Styremedlem  Hanne Ottoson, 3135 Torød 
Vara styremedlem Ellen Kultorp, 3245 Kodal    
Vara styremedlem Vigdis Fjeldstad, 3182 Kvelde 

Økonomi 
Pr. 31.12.2020 har foreningen kr. 516.442 i bankinnskudd. 

 

Styremøter 
Brystkreftforeningen Vestfold har hatt 11 styremøter i 2020/2021. Koronasituasjonen som stengte ned 

hele Norge fra 13.03.2020 har preget styrets arbeid. Fire styremøter ble holdt fysisk, syv styremøter ble 

gjennomført digitalt.   

Oversikt over medlemmers deltakelse i ekspertgrupper eller utvalg    
Kari Røsok Darup har også i år vært brukerrepresentant i NAV Tønsberg. Hun har deltatt på ett vanlig 

brukermøte, og hun har i tillegg deltatt på workshop. Også brukerutvalgets arbeid har blitt forhindret av 

Covid-19. 

Saker som styret har behandlet  
Koronasituasjonen, smittevern og planlegging av trygge aktiviteter for foreningens medlemmer har vært 

hovedtema gjennom hele året. 

Vi innvilget støtte til Mette Amundsen og Trine Tofteberg, Sykehuset i Vestfold, for deltagelser på 

Associaton of Breast Surgery Conference, totalt 10.00kr. Konferansen ble avlyst og pengene ble derfor 

ikke utbetalt.  
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Gjennomførte likepersonsaktiviteter og andre aktiviteter i 2020 
Likepersonenes aktiviteter blir registrert i Brystkreftforeningens Likepersonslogg. Vi beskriver 
aktivitetene vi har gjennomført og hvem som har vært likeperson, slik at vi husker dette for ettertiden.    
 
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 i 2020 arrangert følgende treningstilbud for foreningens medlemmer:  
- Pilates på dagtid i Tønsberg med Rikke Otterstad, fysioterapeut og spesialist i manuellterapi. 

Kurssted: Friske Tønsberg, Bullsgate 2 B, Tønsberg. To kursperioder, vår og høst. Jorunn Ekeberg er 
likeperson.   

- Fysisk yoga på kveldstid i Tønsberg med Pernilla Løfstedt, utdannet Yang Vinyasa/Yin/Restorative 
yogalærer ved The Yoga Academy. Våren 2020 holdt vi vår praksis i Kreftforeningens lokaler 
Tønsberg. Fra høsten 2020 ble vi del av tilbudet på Wibe Yoga & Pilates. Astrid Langeby Kolbekk er 
likeperson. 

- Fysisk/medisinsk yoga på kveldstid i Larvik hadde sin første praksis høsten 2020 på Ra 
ungdomsskole, Larvik. Kursholder: Toril Brommeland, sykepleier og sertifisert innen medisinsk-, Yin- 
og Ashtangayoga. Ellen Kultorp er likeperson. Vi er stolte av å få til et så godt tilbud i Larvik.  

- Stavgang i Tønsberg på torsdager med utgangspunkt i messeområdet på Eik i Tønsberg. Tradisjonelt 
tilbud som vi setter pris på. Kirsti Berulfsen er likeperson. 

Alle treningstilbudene ble begrenset av koronasituasjonen dette året.  
 
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 slike møter. 
- Kafétreff: Vi ønsker også å gi et tilbud til de som er ledige på dagtid. Derfor inviterer vi til Kafétreff 

på Gjennestad Hagesenter cirka åtte mandager gjennom året. Det har vært redusert tilbud grunnet 
korona. Torill Paulsen er likeperson. 

- Årsmøte ble holdt på Skjeestua, og møtets andre del gav rom for å prate over kaffe og snitter. 55 
deltagere.   

- Trimtur på kveldstid langs kyststien i Stavern ble gjennomført en lys kveld i juni, med matpakke i 
hagen på Kysthospitalet. 22 deltagere.    

- Piknik i parken på Gjennestad ble gjennomført i august i nydelig vær. 21 deltagere.   
- Gåtur i Horten og Karljohansvern ble gjennomført i nydelig vær en høstdag i september. 21 

deltagere i strålende sol.  
 
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 2020:  
 
- Foredrag på Skjeestua med onkolog Bjørn Naume, et fyrtårn i det norske forskningsmiljøet rundt 

brystkreft. Han leder nå Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) og har betydd enormt mye for 
forskningsarbeidet innen brystkreft. 38 deltagere.  
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- Bente Riskild Borgersen driver Friske krefter AS. Hun er kronisk kreftsyk med myelomatose 
(benmargskreft) og amyloidose (blodsykdom). «Jeg har friske krefter selv om kroppen er syk», sier 
hun. Derfor er hun foredragsholder, forfatter, motivator og inspirator. Gjennom Friske krefter gir 
hun håp og mestring til andre. 24 deltagere.  

- Bianca Simonsen fikk vi oppleve i april da hele Norge stengte ned, og vi måtte gjennomføre 
foredrag digitalt. Tema for foredraget passet godt for situasjonen: «Når verden blir tøff, da må du 
bli tøffere.» Gjennom Biancas egne tøffe livserfaringer gav hun konkrete verktøy, i tillegg til ny 
inspirasjon og kilde til mot. 54 deltagere på Zoom. 
 

Planlagte arrangementer som ble avlyst av hensyn til koronasituasjonen  
- Dagstur i mai til Brekkeparken i Skien 
- Foredrag på Skjeestua med Mari Paulson med siste nytt fra Kreftseksjonen, Sykehuset i Vestfold 
- Rosa sløyfeaksjonen med ulike stand i hele Vestfold 
- Rosa Aften med mat og moteshow for medlemmer og venner  
- Julemiddag på Tollboden Spiseri 

 

Likepersoner på Brystsenteret, Sykehuset i Vestfold 2020 

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

Brystkreftforeningen. Våre likepersoner er: 

Likepersonsleder: Randi Sjulstad Jahnsen, Vear  

Likeperson:   Ragnhild M Røed, Tønsberg   

Likeperson:   Mona Preus, Horten    

Likeperson:   Brit Mikkelsen, Husøysund  

Likeperson:   Kari Røsok Darup, Sem   

Likeperson:   Ellen Kultorp, Kodal 

Likeperson:  Eva Stærfelt, Horten 

 

Likepersonene er normalt tilgjengelige på sykehuset, men koronasituasjonen hindret tilstedeværelse på 

sykehuset store deler av 2020. Likepersonene har derfor vært tilgjengelige per telefon og e-post for de 

som trenger støtte, for nye medlemmer og for medlemmer som trenger noen å snakke med. 

 

Randi oppsummerer året slik: Vi er fortsatt de samme likepersonene i 2020, stabile, gode og flinke jenter 

som også dette året ønsker å fortsette med denne viktige delen av likepersonsarbeidet. 

- Antall pasientbesøk på sykehus: 18 derav 2 samtaler 
- Andre arenaer (kafe etc): 2  
- Antall hjemmebesøk: 4 
- Antall følge til proteseforhandler: 1 
- Antall møter med sykehuspost/BDS: 1 
- Antall telefonsamtaler: 28 

 

Vi ønsker tettere samarbeid med kreftseksjonen på Sykehuset i Vestfold, og ønsker å synliggjøre 

ressursene de har tilgang på gjennom våre likepersoner. Vi jobber videre med dette, og er optimistiske 

med tanke på kreftsenteret som sykehuset nå etablerer.  
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Den 2. mars 2020 holdt Randi likepersonsmøte med Mette Amundsen fra Brystsenteret, Sykehuset i 

Vestfold.   

 

 

Tillitsvalgtes deltakelse på kurs og konferanser 
 

Arrangert av Brystkreftforeningen sentralt 
Brystkreftforeningens digitale landsmøte ble gjennomført 21. november. Astrid Langeby Kolbekk var 

foreningens delegat. Liv Braastad Johansen og Hanne Ottoson deltok som observatører. God 

gjennomføring i en spesiell tid.  

Arrangert av Kreftforeningen 
Digitalt informasjonsmøte om smittevern og gjennomføring av trygge aktiviteter i foreningen, 10. juni 

2020. Astrid Langeby Kolbekk deltok.  

- Digitalt informasjonsmøte fra Rosa sløyfe-sekretariatet 15. juni 2020. Astrid Langeby Kolbekk og Liv 
Braastad Johansen deltok.  

- Distriktskontoret i Tønsberg gjennomførte digitalt informasjonsmøte om Rosa sløyfe, 19. august 
2020. Astrid Langeby Kolbekk og Liv Braastad Johansen deltok.  

- Kreftforeningens distriktskontor i Tønsberg gjennomførte et digitalt delingsmøte 17. november, for 
ledere av pasientforeningene i distriktet. 21 deltagere. Astrid Langeby Kolbekk deltok og holdt også 
et innlegg om hvordan vi tilpasset våre aktiviteter og forsøker å formidle håp i denne spesielle 
tiden.  

- Diverse digitale kurs og foredrag ble gjennomført digitalt etter 12. mars 2020, og vi delte flere slike 
arrangementer i foreningens Facebook-side. Vi tror mange deltok på slike foredrag. Eksempelvis 
Rune Blomhoffs digitale foredra om kosthold og kreft.  

Arrangert av andre 
- Universitetet i Agder gjennomførte et digitalt informasjonsmøte 20. oktober, om deres 

Likepersonsutdanningen. Oddvar Sæther og Kim Fangen holdt innlegg. Astrid Langeby Kolbekk, og 
delvis Randi Sjulstad Jahnsen og Mona Preus deltok.   

Informasjon 

Alle medlemmene får tilsendt program for vår og høst, enten per brev (ca 350) eller per 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 o.l. 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 ny brosjyre med informasjon om foreningens målsetting lokalt og kommende 

aktiviteter. Brosjyren er tilgjengelig på aktuelle avdelinger på sykehuset. 

 

Påvirkningsarbeid lokalt 

Vi samarbeider godt med Sykehuset i Vestfold, og forsøker å bli synlige på kreftsenteret som er under 

etablering. Vi søker oss også mot Sandefjord Medisinske Senter og Lærings- og mestringssenteret som er 

etablert der.  
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Medieomtale 

Vi fikk noe presseoppslag tilknyttet Rosa sløyfeaksjonen:  

- Styreleder i Brystkreftforeningen Vestfold og daglig leder for Kreftforeningens distriktskontor i 
Tønsberg fikk publisert leserinnlegg i lokalavisene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten.  

- Foreningen søkte om og fikk rosa belysning i Glasstårnet i Horten havn og Pipetårnet på 
Karljohansvern. Dette skapte presseoppslag i Gjengangeren.  

- Sandefjord blad hadde en sak om rosa belysning av Skjee kirke, som en erstatning for avlyste 
stand. 

- Mona Preus og Liv Braastad Johansen fikk en flott artikkel i TA, Telemarksavisen, 12. mars, da 
dagsturen til Brekkeparken ble avlyst på grunn av Covid-19.   

Rosa sløyfe-aksjonen 
Våre aktiviteter ble sterkt preget av koronasituasjonen og høyt smittetrykk i Vestfold. Vi gjennomførte 
ikke noen aktiviteter, men gjorde en stor innsats for at viktige lokasjoner ble belyst i rosa farger. 
Bygninger som var rosa i oktober er blant annet Slottsfjellet, Hvalfangstmonumentet og Hvaltorvet i 
Sandefjord, Glasstårnet på Horten ferjekai, Skjee kirke, pumpestasjonen ved Teie veidele, og Pipa på 
Karljohansvern i Horten. 
   
 

 

………………..   

Astrid Langeby Kolbekk 

Leder  
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Sak 4 - Årsregnskap 2020     
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Sak 5 - Budsjett 2021     
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Sak 7 - Valgkomiteens forslag til nytt styre 

Styret: 

Rolle Navn Valgt periode – to år 

Leder Astrid Langeby Kolbekk, Stokke Ikke på valg (2020-2021) 

Kasserer Wencke Krüger, Skallestad På valg 2021-2022 
(gjenvalg) 

Sekretær Liv Braastad Johansen, Sandefjord Ikke på valg (2020-2021) 

Styremedlem 
(Nestleder)  

Hilde Klungseth, Tønsberg På valg 2021-2022 
(gjenvalg) 

Styremedlem Hanne Ottoson, Torød Ikke på valg (2020-2021) 

Styremedlem Vigdis Fjeldstad, Kvelde                                 Ikke på valg (2020-2021) 
(ny som styremedlem) 

Vara styremedlem Ranveig Farmen Jensen, Melsomvik       På valg 2021-2022 (ny) 

Vara styremedlem Bente Michelsen, Undrumsdal          På valg 2021-2022 (ny) 

 
 
Valgkomite: 

Rolle Navn Valgt periode – to år 

Leder valgkomite Torill Paulsen, Sandefjord Ikke på valg (2020-2021) 
(ny som leder) 

 Ragnhild M Røed, Tønsberg På valg 2021-2022 
(gjenvalg) 

 Hege Marie Strand, Vear               På valg 2021-2022 (ny) 

 

Revisor: 

Rolle Navn Valgt periode – to år 

Revisor Inger M. Dahl, Husøysund På valg 2021-2022 
(gjenvalg) 

 

Arbeidskomite (med ansvar for bevertning ved medlemsmøter): 

Rolle Navn Oppnevnt periode – ett år 

Leder arbeidskomite Rigmor Olsen 2021 (gjenvalg)  

Arbeidskomite Siw Mari Røed Eriksen 2021 (gjenvalg)  

Arbeidskomite Anne Sofie Sollie Fuske 2021 (gjenvalg)  

Arbeidskomite Kari Aadne 2021 (gjenvalg)  

Vara arbeidskomite Jorunn Ekeberg 2021 (gjenvalg)  

 

 


