
 

 

 
 
Årsmelding for Sunnmøre Parkinsonforening for driftsåret 2019 
 
Sunnmøre Parkinsonforening har også i 2019 hatt arbeidsprogrammet som mål for arbeidet vårt.  
Pr. 31.12.19 var vi 211 medlemmer med både pasient og støttemedlemmer. 
Årsmøtet ble holdt 23.02.19 på Hotel Waterfront. Der var 38 stemmeberettigede til stede. 
 
Styret har i 2019 bestått av:  

Leder / Sekretær  Kari Steinsvik  
Nestleder  Else Leite  
Kasserer  Borgar Mattland  
Styremedlemmer  Oskar Arnt Stokkereit  

Svein Jarle Molnes  
Varamedlemmer  Solveig Austnes  

Helge Paulsen  
Revisor  Terje Sæter.  

Steinar Furnes har overtatt etter Terjes bortgang.  
 
Foreningen har hatt 6 styremøter. I tillegg en rekke aktiviteter som blir beskrevet nedenfor.  
 
Interessepolitikk  
Stafettpinnen med Fagdag for helsepersonell og Parkinsonkurs for nydiagnostiserte ble gitt videre til RPF og 
NMPF og høsten 2019 ble begge deler arrangert i Molde. SPF fikk våren 2019 henvendelse fra 
helsepersonell i Ørsta om mulighetene for å kunne arrangere fagdag for ansatte i Ørsta kommune. I 
september ble det arrangert Fagdag med nærmere 80 påmeldte.  
SPF samarbeider med MRPF om å få til kurs for nydiagnostiserte i Ålesund i 2020. 
 
Medlemskontakt / Møteplasser  
SPF bruker SMS som sin viktigste formidling av informasjon til medlemmene. Dette fungerer svært bra.  
I tillegg brukes medlemsbladet «Hør på meg».  
Styret jobber for å finne gode digitale løsninger bl.a. Facebook til formidling.  
 
Helgesamling 
Helgesamlingen ble i år arrangert i Molde den 29. til 31 mars, med RPF som arrangør   Pårørendearbeid var 
et sentralt tema.  
15 medlemmer fra SPF deltok. 
 
Medlemsmøter.  
Det ble ikke mulig å få til et medlemsmøtet på våren i 2019. Den 23. oktober arrangerte vi medlemsmøte 
med Hjelpemidler som tema. Ergoterapeut Lisbeth Løvoll i Ålesund Kommune hadde et nyttig og 
interessant foredrag.  
 
Julegilde.  
Også i 2019 ble det populære julegildet arrangert på Sunde Fjordhotell den 30. november.  97 personer 
deltok. Musikalsk innslag var ved Silje Kristine R. Muri og Jakob Sewerin.  Utlodningen ga kr 10.800 i inntekt. 
Takk til alle som hadde med gevinster og tok lodd.  
 
Medlemstur.  
Det ble arrangert medlemstur til Runde den 25. september. Vi besøkte Runde Miljøsenter med film, 
omvisning og lunsj. Deretter var vi på Ishavsmuseet med omvisning og kaffe. Det var spesielt hyggelig med 
lokalguiding på Runde av leder i MRPF May Britt Johnsen Vikestrand og Hareid-folk som også ga 
interessante opplysninger på bussturen. 18 medlemmer deltok på turen.  
 



 

 

Aktiviteter  
Bowling.  
Det faste tilbudet i Ålesund er fortsatt populært. Borgar Mattland har ansvar for aktiviteten. Det har vært 9 
samlinger og til sammen har 35 ulike medlemmer deltatt i løpet av året. Totalt har det på de ni samlingene 
deltatt 139 personer. Det er flott at noen av medlemmene deltar som medhjelpere i arrangementet.  
I Ulsteinvik er bowling blitt en fast aktivitet og May Britt J. Vikestrand har ansvar der. Det har i 2019 vært 7 
samlinger der til sammen 14 ulike personer har deltatt. Totalt har bowlingen i 2019 samlet 51 personer.  
 
Golf.  
SPF ønsker å ha en golfgruppe og har jobbet for å få til et golfkurs for nybegynner. Av ulike grunner måtte 
dette utgå våren 2019, men vil bli fulgt opp i 2020.  
 
Turgruppen  
Det er varierende oppmøte i turgruppen. De går nå tur langs Borgundfjorden fra Holmskjærsvika og til 
Bogneset.  
 
Pårørendegruppe.  
Solveig Austnes har ansvar for gruppen og det har vært 3 møter i 2019. Deltakerne er svært fornøyd med 
tilbudet og håper at flere vil delta i 2020.  
 
Opplysnings og informasjonsarbeid.  
SPF har fra flere medlemmer fått spørsmål om å få mer informasjon om sykdommen og om hva som kan 
gjøres for å bedre livskvaliteten. Vi er også kjent med at det er en del, som har vært medlemmer en stund, 
som ikke har gått kurset for nydiagnostiserte. De føler et stort behov for erfaringsutveksling om ulike sider 
av sykdomsforløpet. SPF har jobbet for å få til opplegg/kurs som kan dekke dette, og håper at vi sammen 
med MRPF kan tilby dette høsten 2020.  
 
ORGANISASJONSUTVIKLING 
Medlemstallet har i år økt fra 207 til 211 medlemmer.  
  
Verv og deltakelse i møter.  
SPF har følgende deltakere i styret i Møre og Romsdal PF: 
May Britt J. Vikestrand, leder, Else Leite, styremedlem, Gunnar Frøyen, styremedlem og Nann Sissel 
Nergård, varamedlem. I tillegg har Kari Steinsvik, som leder av SPF deltatt på alle styremøtene og fungert 
som sekretær i MRPF. 
Landsmøte NPF i Oslo 25.  – 27. oktober: Kari Steinsvik, May Britt J. Vikestrand, Else Leite og Gunnar Frøyen 
deltok.  
Likepersonkurs. SPF har ikke hatt deltakere på Likepersonkurs i 2019.  
 
AVSLUTNING 
Foreningsarbeidet har fungert bra, men erfaringen tilsier at det er vanskelig å få til spesielle aktiviteter i 
løpet av vårhalvåret.  Foreningen har en solid økonomi og årets drift ga et overskudd på kr 34.879.  
Reise- og tilskuddsfondet har i 2019 økt med kr 17.901.  
 
Styret vil rette en spesiell takk for Minnegaven fra Odd Slyngstads familien på kr 7.150,-. Dette legges til 
Reise- og tilskuddsfondet.  
 
Ålesund, januar 2020 
 
Sunnmøre Parkinsonforening 


