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Årsberetning for 2020  
 

Oslo Syd Parkinsonforening 
 

Generell informasjon 

Antall medlemmer Totalt:  137 
Avgang: 15 

Nye:       20 

Antall likepersoner 2 

Antall styremøter      4 Har hatt minst én medlemsrettet 
akt. i 2020, sett kryss 
(obligatorisk). 

 
X 

Fylkestilhørighet Oslo 

Kommunetilhørighet Oslo 

Dato og sted for årsmøtet: 
 

 01.03.2021 

 

 
 
 
 

Styrets beretning 

Første koronaperiode startet rett etter at vi hadde avholdt vårt første medlemsmøte i feb 2020. Hvis 
vi avholder vårt neste i feb 2021 – da blir det nok et nettmøte, siden Lambertseter Gård er stengt til 
april 2021 – så er vi likevel Ajour og styringsdyktig. 
Dog har 2020 gitt en del utfordringer, men vår leder tok det straks som en mulighet og så tidlig at 
dette kunne bety et kvantesprang i kunnskap og bruk av internetteknologi og Renny satte i gang 
med nettmøter. Vårt første Mandagsmøte kjørte vi digitalt 14-april med vel 5 deltagere. Siden har vi 
holdt et møte hver mandag bortsett fra i sommerferien som rett etter startet vi opp med 
kombinasjon = fysisk på Oppsal i samarbeid med Treffsenteret for å sikre forsvarlig korona-drift, 
samt et «Parkin-Zoom» tilbud til de sin av ulike grunner valgte å bli hjemme eller på ferie. Eller som 
Per Erik og Kristin har gjort to ganger; vært med på Mandagsmøtet via telefon tilbake fra Sogndal. 

Sittende styre pr. 31.12.2020 (obligatorisk) 

VERV: NAVN: 

LEDER Renny Bakke Amundsen 
STYREMEDLEM Per Erik Hansen 
STYREMEDLEM Bjørn Strandvold 
STYREMEDLEM Einar Evje 
STYREMEDLEM Svein Nilsen 
VARAMEDLEM Kristin Hansen 
VARAMEDLEM Agnes Børve 
Dato for valg av styret: 10.02.2020 - Funksjonsperiode: 2020 

 

Andre verv 
VERV: NAVN: 

LIKEPERSON Per Erik Hansen 
LIKEPERSON Renny Bakke Amundsen 
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Medlemsmøter: 
2 avholdt i 2020: 

 
 
08.02.2020: Årsmøtet og Medlemsmøte med Henrik Syse 
som foredragsholder. 
 
 
 

 

14.09.2020: Medlemsmøte; Per Erik Hansen, som var 
spesialist i allmennmedisin i Sogn har hatt en egen evne til 
å forstå og forklare stammespråket, og derfor er han god til 
å stille de rette spørsmålene gjennom Quiz i god 
Mandagsklubben stil. 
Tor Halvorsen fra Oslo Syd - nå leder av Fylkesforeningen 
Oslo og Akershus - fortalte om hva Psykologer og 
Parkinsonister snakker om når de er sammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandagsklubben: Hver mandag i 2020 som Digitalt møte 
med Parkinzoom eller analogt på Oppsal Treffsenter. 
Dette er vårt mest populære medlemstilbud og ved å ta i 
bruk nettmøte-teknologi i form av Zoom, har vi kunnet 
sørge for at vi er i stand til å tilby en møteplass i disse 
koronnatider. Det skal innrømmes at det har vært 
krevende å få med mange, da det kreves endel 
kompetanse for å være med. Vi hadde ønsket å få med 
fler fordi de som har vær vært svert godt fornøyd! 

Interessepolitiske saker 

Intet spesielt i 2020 

Brukermedvirkning i råd og utvalg 

Renny er valgt inn i som medlem av valgkomiteen i FFO-Oslo. 
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Økonomi og inntektsgivende arbeid, kort beskrivelse: 

Økonomisk står vi omtrent som vi gjorde før dette korronaåret. Grunnen er at mer 
digitaliserte tjenester er rimelige, samt at lavere aktivitet gir mindre kostnader. 
Dessuten har vår oppfordring til å Vipse oss penger i nyhetsbrev virket. 
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Regnskap for 2020 
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Revisor rapport for 2020 

 

Valg: 
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