Årsberetning 2020
Ryggmargsbrokk– og Hydrocephalusforeningen,
fylkeslag Vestland (RH Vest)
I. Innledning
Ryggmargsbrokk – og Hydrocephalusforeningen, fylkeslag Vestland (RH Vest) er RHforeningens fylkeslaget for Vestland fylke

II. Medlemsmasse
RH Vest hadde per 01.02.21 127 medlemmer.

III. Årsmøte
Årsmøte ble avholdt digitalt 19. mai 2020.

IV. Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Kasserer/sekretær
Varamedlem:
Varamedlem:

Jørgen Dræge
Ove Strømme
Anette Tranøy
Arve Hæggernes
Vera B. Tuft
Marion Alver
Brit Galaasen
Heidi Lysholm Kvilhaugsvik

V. Møtevirksomhet
Det er avholdt 5 ordinære styremøter i perioden. I tillegg har det vært svært mye
kommunikasjon/forberedende møtevirksomhet på Messenger.

VI. Økonomi
RH Vest har god økonomi som gir gode forutsetninger for videre drift. Revidert regnskap
legges frem for årsmøtet.
VII. Aktiviteter
Aktivitetsnivået har grunnet Covid-19 pandemien vært lavere enn tidligere år.

Årsmøte i RHAV 2019
Årsmøtet ble avholdt digitalt grunnet Covid-19 pandemien. Ordinære årsmøtesaker ble
behandlet.

Storstyremøte
Hovedforeningen innkalte til storstyremøte i september. Styreleder representerte
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RH Vest i dette møtet. I tillegg var vi representert med ytterligere en representant som følge
av hovedstyreverv.

Årsmøtet i hovedforeningen
Møtet ble avholdt digitalt og RH Vest stilte med en representant (hovedstyremedlem) til
årsmøtet.

Digitale medlemskvelder
Styret har arrangert to digitale medlemskvelder. Her ble det informert om styrets arbeid og det
ble avholdt Kahoot-quiz.

Annet
• Styret har innhentet, forfattet og sendt henvendelse med forbedringsforslag til
Haukeland universitetssykehus ang. organisering av MMC-ukene for barn.
•

Styret har gjennom året fortløpende vurdert aktiviteter både nye og tradisjonelle, men
har sett seg nødt til å avlyse/utsette grunnet den pågående pandemien.

•

Styret har sendt ut julehilsen til alle sine medlemmer.

•

Styret har jobbet mye med å prøve å få til et fysisk årsmøte i 2021.

VIII. Interessepolitisk arbeid
• Ett styremedlem sitter i brukerrådet til Beitostølen Helsesportsenter
• Ett styremedlem satt i 2020 som brukerrepresentant i Produktstyret til Helsenorge.no

Årsberetning digitalt godkjent 01.03.2021:

Jørgen Dræge
(sign)

Ove Strømme
(sign)

Marion Alver
(sign)

Anette Tranøy
(sign)

Arve Hæggernes
(sign)

Vera B. Tuft
(sign)
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