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Å r s b e r e t n i n g   f o r 
2020 

 
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen, fylkeslag for Oslo, Innlandet og de 

tidligere fylkene Østfold og Akershus (RHØst) 
 

 

I. Innledning: 
Formålet med fylkeslaget er: 
a)    å danne et fellesskap for å utveksle erfaringer. 
b)    å spre kunnskap om ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus til    
       sykehus, skoler og andre institusjoner, slik at de får best mulig     
       kjennskap til disse diagnosegruppene spesielle behov og problemer. 
c)    å arbeide lokalt for å oppnå full deltagelse og likestilling i samfunnet. 
  

 

II. Medlemsmasse: 

Antall medlemmer 341. (Vi skal heretter telle alle enkeltmedlemmer og 
familiemedlemmer samlet.  

III. Årsmøte: 

Årsmøtet avholdt 8.2.2020, møtet ble holdt på Pers Hotell, Gol i forbindelse 
med familie-weekend for de to sammenslående lokallagene. 

Antall påmeldte: 14                     Antall stemmeberettigede: 13 

IV. Styret: 

Karin Eikebø, leder. Synnøve Bratlie, Julie Therese Larsen, Geir Lønhaug, 
Mohamad Abdulalim, Kristine Smeby, Therese Marie Haugen, Jeppe 
Karusbakken og Kristine Gulbrandsen.  

                                                                                                                  

V. Møtevirksomhet:  

RHØst styreleder har deltatt på ett storstyremøte 
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VI. Styremøter:  

Antall styremøter som er gjennomført i denne årsmøteperioden er 7 
styremøter. 

 

VII. Økonomi: 

RHØst har en god økonomi og kan gjennomføre aktiviteter til medlemmenes 
beste. Regnskap legges frem på årsmøte. 

VIII. Aktiviteter: 

Familie-weekend Pers Hotell, Gol, 7.-9. februar 2020, sammen med 
årsmøtene for RHHO og RHØST i forbindelse med opprettelse av nytt 
fylkeslag.  

Mammatur, 25.-27. september, Quality Strand Hotel Gjøvik. Turen ble 
gjennomført med 7 personer. Noen færre enn opprinnelig planlagt denne 
gangen.  

Web-treff med Boots HomeCare, 2. desember. Her deltok 4 medlemmer. Det 
vil bli gjennomført et nytt tilsvarende treff ila 2021, da det her er mye god 
informasjon om Boots HomeCares tjenester/tilbud. Webinaret ble gjennomført 
på Teams og dette fungerte fint. 

Ettersom situasjonen dette året har vært svært utfordrende har det ikke vært 
mulig å gjennomføre flere arrangement.  

IX. Interessepolitisk arbeid: 

Før opp alle verv noen i fylkeslaget måtte ha på dette området (for eks FFO 
lokalt, brukermedvirknings i ulike organ. Deltakelse på møter og seminarer 

Kristine Smeby:  
 Vara i Nav brukerutvalg for hjelpemidler.  

 
Synnøve Bratlie:  

 Leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Stange.                                                                                                                             
 Medlem i TT-nemnda Innlandet 
 Medlem i fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 

Innlandet.   


