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HOVEDSTYRETS SAMMENSETNING 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Styreleder:  Nils-Odd Tønnevold, Oslo (bruker) 

Nestleder:  Kjetil Bragstad, Oslo (bruker) 

 

Styremedlemmer: Arne Wilberg, Hedmark (bruker) 

Geir Arne Hageland, Oppland (bruker) 

Varamedlemmer: Marit Havre Nilssen, Hordaland (pårørende) 

Merete Linde-Nielsen (bruker) 

 

Det har blitt avholdt 5 styremøter i tillegg til løpende og hyppig kontakt per epost og 

telefon.  

 

Valgkomitéen har bestått av:  

Leder:   Rune Søstuen 

Medlem:  Elin Holen De Capitani 

  

Valgkomiteen har hatt løpende kontakt per telefon og epost og foretatt de undersøkelser og 

henvendelser man har funnet nødvendig for å kunne fremme en innstilling. 

 

MEDLEMMER 

 

ANTALL BETALENDE PR. 31.12. (avstemt mot regnskap) 

 

Kategori 2015  2014 

Hovedmedlemmer 234 231 

Familiemedlemskap 151 138 

Støttemedlemmer 40 39 

Bedriftsmedlemmer 30 32 

Sum  455 440 

 

FYLKESLAG 

 

Momentum har 7 Fylkeslag med egne styrer i alle landets 19 fylker: 

Momentum Innlandet    bestående av Hedmark og Oppland. 

Momentum Midt-Norge bestående av Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,   

og Møre & Romsdal. 

Momentum Nord  bestående av Nordland,Troms og Finnmark. 

Momentum Sør  bestående av Aust-Agder og Vest-Agder. 

Momentum Sør-Øst  bestående av Vestfold, Buskerud og Telemark.  

Momentum Vest  bestående av Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane. 

Momentum Øst   bestående av Østfold, Akershus og Oslo. 
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Alle fylkeslagene har avholdt årsmøte og valgt styre. Protokoll for årsmøte og årsmeldinger 

er lagret sentralt.  

 

ADMINISTRASJONSSEKRETÆR 

 

Stillingsbrøken for administrasjonssekretær, besatt av Liv Karin Søstuen ble hevet fra 40% til 

50% med effekt fra og med 1. februar 2015 som følge av økt aktivitet.   

 

AKTIVITETER SENTRALT 

 

Ulike likepersonaktiviteter, kurs, samtalegrupper og ulike arrangementer.   

 

Januar: 
31.jan- 1. feb. «Helse i hvert stavtak» langrennshelg på Venabu i samarbeid med Momentum 

Innlandet, Funkibator og Ekstrastiftelsen.  

Medlems og likepersonaktiviteter på langrenn. 3 dager med 20 deltakere.  

Aktivitetsleder: Geir Arne Hageland, Burmavegen 587, 2662 Dovre. 

(egen rapport er vedlagt) 

 

Mars: 
13-15 mars. Likepersonkurs på Gardermoen, 3 dager med 8 deltagere.  

Kursleder: Hans Emil Møller-Hansen, Furuvegen 36, 3178 Våle. 

 

13-15 mars. Erfaringsutveksling/organisasjonsutvikling med samtalegrupper på Gardermoen.  

3 dager med 12 deltagere.  

Kursleder: Liv Karin Søstuen, Skråvegen 16, 2411 Elverum. 

 

 

20-22 april. Mestrings og aktivitetshelg med snowboard og alpint i Hafjell.  

3 dager med 10 deltagere.  

Likeperson var tilstede for å hjelpe til med aktivitetene og samtalene. 

Aktivitetsleder: Geir Arne Hageland, Burmavegen 587, 2662 Dovre. 

   

Mai: 

29-31 mai. Ledersamling med samtalegrupper i Harstad. 3 dager med 12 deltagere.  

Leder: Nils Odd Tønnevold, Dorthes vei 2, 0282 Oslo.  

 

29-31 mai. Likepersonarbeid med samtaler og aktiviteter. 3 dager totalt 67 deltagere.   
aktivitetsleder: Hans Emil Møller-Hansen, Furuvegen 36, 3178 Våle. 

 

29-31 mai. Mestrings- og aktivitetsweekend (Momentumweekend) i Harstad. 

3 dager 67 deltagere.   

Aktivitetsleder: Geir Arne Hageland, Burmavegen 587, 2662 Dovre 

(weekenden er nærmere beskrevet senere i årsberetningen). 
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August:  

21-23 august. Mestringshelg for protesebrukere i samarbeid med Bakke Rehabilitering.   

Momentum Øst var ansvarlig for aktivitetene. Fokus på kurset var mestring av ulike 

aktiviteter. Det var også lagt opp til likepersonsamtaler og pårørendesamtaler for deltagerne.  

3 dager med 19 deltagere.  

Aktivitetsleder: Steinar Hansen, Rådhusgata 26, 1540 Vestby. 

 

21-23 august. Mestrings- og erfaringsutveksling på Hjerkinn i samarbeid med Funkibator på 

Dovrefjell. Fjellaktiviteter sto i fokus, her kan nevnes ridning og tur på «beina» til Wiepoint 

Snøhetta.  

Det deltok likepersonkoordinator fra Momentum Innlandet som under helgen utførte 

erfaringsutveksling og samtaler. 3 dager med 18 deltagere.  

Aktivitetsleder: Geir Arne Hageland, Burmavegen 587, 2662 Dovre. 

 

November:  

20-22 november: Mestringshelg på Geilo med likepersonaktiviteter, erfaringsutveksling og 

samtalegrupper. Arrangert av Momentum Vest. 3 dager med 18 deltagere.  

Aktivitetsleder: Marit H. Nilssen, Stadionvn. 26, 5162 Laksevåg. 
 

20-22 november: Likepersonkurs i Mo i Rana, arrangert av Momentum Nord.  

3 dager med 15 deltagere.  

Kursleder: Jan Henry Søberg, Lyngveien 14. 8450 Stokmarknes 

 

Egen årsoversikt for alle aktiviteter ligger vedlagt.  

  

 LIKEPERSONTJENESTEN 

 

Momentum jobber kontinuerlig med å skolere nye likepersoner – både amputerte og 

pårørende - og oppdatere allerede fungerende likepersoner. Det er avholdt to kurs dette 

året med representanter fra ulike fylkeslag.  

 

Antall likepersonsamtaler foretatt i 2015 var 311. En liten økning fra 2014. 

 

Eget skjema for likepersontjenesten er vedlagt.   

 

Momentum har 81 skolerte likepersoner i landet.  

Det elektroniske registreringssystemet for likepersonbesøk fungerer bra. Likepersonbesøk 

blir fortløpende registrert i systemet og lagret slik at det kan hentes ut opplysninger vi 

trenger til enhver tid. Systemet er i tråd med Bufetats nye regler om tilskudd som ble innført 

1.1.2014. 

Alle fylkeslag har godkjente likepersoner. Helsepersonell på sykehus og rehabiliteringssenter 

spiller en viktig rolle i likepersonarbeidet. Deres oppgave i denne sammenheng er å 

informere amputerte og deres pårørende om muligheten for å få besøk av en likeperson 

(bruker/pårørende) fra Momentum. Informasjonskonvolutten til Momentum er blitt godt 

mottatt der den er tatt i bruk og mange deler denne ut til sine pasienter. Vårt klare mål er at 

helsepersonell ser på likepersontjenesten som en integrert del av behandlingsopplegget som 

skjer rutinemessig, noe vi har klart å få til på flere steder.  
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Likepersonansvarlig har sammen med likepersonutvalget utarbeidet kontrakter for 

institusjoner der de forplikter seg til likepersontjenester. Det er i 2015 inngått skriftlige 

avtaler om likepersontjenester på ulike institusjoner. Likepersonutvalget jobber videre med å 

få til flere slike avtaler i 2016.  

 

Momentum har også en egen Likepersontelefon som administrasjonssekretær betjener. 

Tlf. nr. er kunngjort i Medlemsbladet Livsglede, på hjemmesidene og i brosjyrer.  

 

 

ARBEID PÅ LOKALPLAN  

 

Momentum Innlandet (Hedmark og Oppland) 
Fylkesleder: Erik Haugen, Jessnesvn. 56, 2315 Hamar. 

 
Laget har avholdt 3 styremøter i 2015. 

 
Likepersontjenesten:   
Det er gjennomført 98 likepersonsamtaler i 2015 fordelt på gruppe- og enkeltsamtaler.  

 

Fast Likepersontjeneste finnes på:  

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Sykehuset Innlandet, Sykehuset Innlandet 

ortopedisk avdeling på Elverum. Landaasen Rehabiliteringssenter i Oppland. 

 

Sykehuset Innlandet Lillehammer, Sykehuset Innlandet Gjøvik og Beitostølen 

Helsesportsenter er informert om Likepersontillbudet, noe som har ført til flere 

likepersonbesøk på disse stedene etter forespørsel.  

Sykehjem og noen private er også besøkt.  

I tillegg har det vært telefonkontakt med brukere som ønsker å snakke med en likeperson. 

Momentum Innlandet var representert med deltagere på begge likepersonkursene som ble 

holdt i 2015. Fylkeslaget har også en representant i brukerutvalget på Landaasen 

rehabilitering.  

 

Arrangementer og likepersonaktiviteter: 
  

 Årsmøte 2015 Hamar bowling.  

 27. juni. Medlemsmøte med aktiviteter ved Mjøsa.  

 Representerte på Landsmøteweekenden i Harstad med ulike aktiviteter.  

 Aktivitetshelg med snø som tema i samarbeid med Landaasen Rehabilitering. Dette 

ble også støttet av Helse Sør Øst med kr. 10.000,.-.  

Se også vedlagt årsoversikt. 

 
Annet: 

Momentum Innlandet har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til golfkurs som skal arrangeres i 

2016. Laget har også fått Funkismidler i 2015.  

 

 
 



 

7 
 

Momentum Øst (Oslo, Akershus og Østfold)  

Fylkesleder: Steinar Hansen, Rådhusgata 26, 1540 Vestby. 

 

Laget har avholdt 6 styremøter i 2015. 

 

Likepersontjenesten:  
Det er gjennomført 118 likepersonsamtaler i 2015 fordelt på gruppe- og enkeltsamtaler.  

 

Fast Likepersontjeneste finnes på:  

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering, Fram Helserehabilitereing, Sunnås sykehus, 

Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. 

 

Helge Viken har tatt over som likepersonansvarlig.  

 
Arrangementer og likepersonaktiviteter: 
 

 Årsmøte med tema om fantomsmerter 

 Kurs i styrearbeid og likepersonkurs på Gardermoen.  

 Kurs i organisasjonsarbeid (eget kurs)  

 Representerte på Landsmøteweekenden i Harstad med ulike aktiviteter.  

 Aktivitetsweekend på Hurdalsjøen i samarbeid med Bakke Rehabilitering.  

 Temamøter på trenings- og mestringsavdelingen på Aker sykehus.  

 Juleavslutning  

Se også vedlagt årsoversikt.  

 
Annet: 
Momentum Øst har lykkes med søknader om tilskudd fra Akershus Fylkeskommune, Helse 

Sør Øst og Funkismidler. Laget har også hatt andre inntektsgivende aktiviteter som har gitt 

økt handlingsfrihet.  

 

Momentum Øst har representanter i Brukerutvalget på Sunnaas sykehus, Fram Rehabilitering 

og Bakke Rehabiliteringssenter.  

De har også en representant i div. utvalg og fagråd i Helse Sør-Øst.  

Er også representert i Akershus Studieforbund, og FFO Akershus samfunnspolitiske utvalg.   

 

Momentum Øst har deltatt på arrangementer som andre fylkeslag har arrangert, samt de 

fleste som Momentum sentralt har arrangert.   

Samt FFO sitt ledermøte- og kongress i november.  
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Momentum Sør-Øst (Østfold, Buskerud og Telemark) 

Fylkesleder: Hans Emil Møller Hansen, Furuvegen 36, 3178 Våle.  

 

Det er avholdt 3 styremøter samt telefon- og epost kontakt.   

 
Likepersontjenesten: 
Det er gjennomført 7 likepersonsamtaler i 2015 fordelt på gruppe- og enkeltsamtaler.  

 

Likepersontjenesten på SSR Stavern (Kysthospitalet) har faste møter. Fylkesleder er valgt inn 

i Brukerutvalget for SIV for Momentum sin paraplyorganisasjon FFO for perioden 2014-2016. 

Laget har også en representant i brukerutvalget på Sentralsykehus i Vestfold (SIV). 

Informasjonskonvolutten som ble lansert i 2012 er i bruk på de fleste plasser det er 

likepersontjeneste.  

 

Arrangementer og likepersonaktiviteter: 

Årsmøte: Furulund Kro, med likeperson- og medlemsmøte. 

 Likepersonkurs Gardermoen arrangert av Momentum Sentralt.    

 Julemøte med ulike temaer og likepersonkontakt.  

 Representerte på Landsmøteweekenden i Harstad med ulike aktiviteter. 

 Likepersonkurs i Nordland. 

 

 

Momentum Sør (Aust-Agder og Vest-Agder) 

Fylkesleder: Terje T. Finnsådal, Brendebakke 72, 4532 Øyslebø. 

 

Det er avholdt 2 styremøter samt telefon- og epost kontakt.   

 

Likepersontjenesten:  
Det er gjennomført 40 likepersonsamtaler i 2015 fordelt på gruppe- og enkeltsamtaler.  

 

Momentum Sør har fast besøksavtale med SSR Kristiansand (Kongsgårdheimen). De fordeler 

seg på gruppebesøk og enkeltbesøk. Momentum Sør har hatt deltagere på likepersonkurs 

arrangert sentralt.  

 

 

Arrangementer og likepersonaktiviteter: 
 
Se vedlagt årsoversikt.  

 
Annet:  
Laget jobber videre for å fortsette det gode samarbeidet med SSR Kristiansand. I tillegg er 

målet å få til en aktivitetstur/samling på vårparten, og en på høsten.  
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Momentum Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland) 

Fylkesleder: Anniken J. Kvaal, Kronegården 156, 5146 Fyllingsdalen. 

 

Det er avholdt 5 styremøter i 2015. 

 

Likepersontjenesten:   
Det er gjennomført 17 likepersonsamtaler i 2015 fordelt på gruppe- og enkeltsamtaler.  

 

Momentum Vest har fast likepersontjeneste ved Ortopedisk Rehabilitering Haukeland 

Universitetssykehus.  

 
Laget har også representanter i brukerutvalget i Helse Bergen og ved Blatchford Ortopedi 

As (Atterås) i Bergen. Informasjonskonvolutten som ble lansert i 2012 er i bruk på de fleste 

steder der det er likepersontjeneste. 

 
 
Arrangementer og likepersonaktiviteter:   

 Årsmøte på Drevelin Ortopedi i Bergen. Det ble holdt foredrag av Christoffer 

Lindhe, som har utviklet en fritids- og aktivitetsprotese.   

 Aktivitetsweekend med erfaringsutveksling på Geilo. 

 Bowlingkvelder på Vestkanten. 

 Representerte på Landsmøteweekenden i Harstad med ulike aktiviteter. 

 

Se vedlagt årsoversikt.  

 

Annet: 
Laget har søkt om midler i Helse vest og ble tildelt kr. 5000,-. 

 

 

Momentum Nord (Nordland, Troms og Finnmark) 
Fylkesleder: Jan Henry Søberg, Lungveien 14. 8450 Stokmarknes. 

 

Det er gjennomført 3 styremøter og telefonkontakt. 

 

Likepersontjenesten:  
Det er gjennomført 3 likepersonsamtaler i 2015 fordelt på gruppe- og enkeltsamtaler.  

 

Per Meby er likepersonkontakt på Valnesfjorden rehabilitering og Nordtun 

Helserehabilitering.  

 

Arrangementer:   

 Representerte på Landsmøteweekenden i Harstad med ulike aktiviteter. 

 Deltagere med på ledersamling og likepersonkurs, Gardermoen.  

 Likepersonkurs, Mo i Rana.  

Se vedlagt årsoversikt.  
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Momentum Midt-Norge (Sør- og Nord Trøndelag, Møre og Romsdal) 

Fylkesleder: Tor Aalberg, Romemyra 61a. 7091 Tiller. 

 

Det er avholdt 3 styremøter samt telefonkontakt. 

 

Likepersonstjenesten: 
Det er gjennomført 28 likepersonsamtaler i 2015 fordelt på gruppe- og enkeltsamtaler.  

 

Laget har faste samtaler på Betania Malvik. ST. Olavs Hospital og sykehuset i Ålesund etter 

behov.  

 

Se vedlagt årsoversikt.  

 

Arrangementer og likepersonaktiviteter:   

 Representerte på Landsmøteweekenden i Harstad med ulike aktiviteter. 

 Deltagere med på ledersamling og likepersonkurs, Gardermoen.  

 Likepersonkurs, Mo i Rana.  

 Juleavslutning m. erfaringsutveksling.  

 

KOMMENTAR 

 

Flere fylkeslag har fått god respons på å gjennomføre arrangement sammen med 

rehabiliteringssentra og ortopediske verksteder. Noen lokallag har gjennomført 

arrangementer i fellesskap og det har ført til økt oppslutning.  Det er også vedtatt at alle 

arrangement skal kommuniseres til samtlige medlemmer for å øke deltagelsen på 

aktivitetene. Det er også et krav for å få økonomisk støtte fra Momentum Sentralt. Hvert 

lokallag må legge frem budsjett før arrangement gjennomføres.  

 

Fylkeslagene ved fylkesledere har fått kontinuerlig informasjon om Momentums arbeid. Det 

jobbes også fortløpende med å oppdatere hjemmesidene. Likepersonkontakter (brukere og 

pårørende) er registrert i Livsglede og på hjemmesidene med navn og telefonnr.  

Fylkeslagene har på høsten 2015 vært med på oppdatering av medlemsregisteret som legges 

om til digitalt system fra 2016. Registeret er i henhold til reglene fra Bufetat.  

 

MOMENTUMWEEKENDEN/LANDSMØTE I HARSTAD 2015 

 

29-31. mai i Harstad i Nordland. Det var 67 deltagere, inkludert delegater og representanter 

fra ulike ortopediske firmaer. 

Fokus på helga var mestring av ulike aktiviteter, erfaringsutveksling og likepersonkontakt. 

Båttur med skuta Anna Rogde i Nordlands vakre skjærgård skapte stor begeistring.  Med 
protese skulle deltagerne komme seg om bord og dertil av skuta var det en mestringsøvelse 

god nok for mange. Aktivitetene senere i helga var lagt opp av Geir Arne Hageland fra 

Funkibator og Momentum.  Deltagerne fikk prøve seg på natursti og andre utfordringer.  Det 

var deltagere fra hele landet og alle fylkeslag var representert. Likepersoner fra ulike fylkeslag 

tok seg av likepersonarbeidet og hjalp deltagerne med aktivitetene.  
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MEDLEMSBLADET LIVSGLEDE 

 
Redaksjonen i Livsglede består av Nils-Odd Tønnevold (ansvarlig redaktør), journalist 

Flemming Dahl og fotograf Hans H. Reinertsen. Bladet fortsetter sin positive utvikling og 

leses av ”alle” brukere og i bransjen. Bladet kommer ut fire ganger i året, ett nummer per 

kvartal, og er selvfinansierende. Bladet har informasjon om hvem som sitter i hovedstyret,  

likepersonkontakter i hele landet med tlf. nr. epostadresser, samt tlf. nr. og epostadresse til 

landets fylkesledere. Momentumtelefon med telefonnummer, denne administreres av 

administrasjonssekretær.  

Livsglede blir også lagt ut på Momentum sin hjemmesiden.  

 

UTVALG 

Samfunnspolitisk utvalg.  
Arbeider med ulike tiltak for å sørge for at amputerte/protesebrukere gis like muligheter 

som ”funksjonsfriske”. Sentralt i det interessepolitiske arbeidet står: 

   

1 Sikre videreføring av eksisterende protesefinansiering av NAV. 

 

2 Arbeide for rett til fritt verkstedsvalg («fritt behandlingsvalg») med refusjon 

av reise og opphold uavhengig av helseregion på lik linje med fritt sykehusvalg 

for sikre adgang til best mulig protesetilpasning. 

 

3 Arbeide for dekning av nødvendige hjelpemidler for å sikre at man kan bruke 

protese. 

 

4 Arbeide for at flere amputerte henvises til rehabilitering med protese ved at 

planlagte amputasjoner utføres ved kirurgiske enheter med tilstrekkelig 

volum av amputasjonspasienter hvor gode kvalitetssikrede 

amputasjonsmetoder anvendes. Kirurgene og behandlingsteamene må få flest 

mulig operasjoner og derved opparbeide stor kompetanse innen området, 

slik at livskvaliteten og utgangspunktet for amputerte blir best mulig og at 

antall reoperasjoner pga. dårlige vurderinger og amputasjonsmetoder 

reduseres.  

 

5 Arbeide for at amputerte oppnår en best mulig mestringsevne raskest mulig 

ved at amputerte får gangtrening og rehabilitering på steder hvor det det er 

tilstrekkelig volum og tverrfaglig kompetanse, fagmiljø og inspirerende miljø 

for amputerte. 

Arbeidet innen disse områdene har fått gehør og det er skjedd betydelig fremgang som følge 

av utvalgets innsats, men det gjenstår mye arbeid.  
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Likepersonsutvalg 

Arbeider for å styrke og forbedre likepersontjenesten, støtte, motivere og skolere 

likepersoner/pårørende i fylkene.  

Utvalget fokuserer på skolering av likepersoner, og gjennom fylkeslagene få etablert 

rutinemessig utdeling av Momentums Infokonvolutt på alle sykehus og rehabiliteringssenter 

som arbeider med rehabilitering av amputerte.  

 

Informasjonsutvalg 

Arbeider for å profilere, spre og styrke Momentums budskap og bidra til å beholde 

medlemmer, verve nye, og støtte og motivere fylkeslagene.    

 

Webutvalget   

Utvalget skal besørge oppdatering av nettsidene og Facebook. Nettsidene er oppdatert i 

2015. Medlemmene skal få tak i mest mulig informasjon om aktuelle tilbud og om 

Momentums arbeid. Nettsidene viser muligheter for protesebrukere, amputerte og 

pårørende.   

Det er inngått et samarbeide med Lene Haug som bistår utvalget i å administrere 

hjemmesiden og IT arbeidet.  

 

Redaksjon  
Har ansvar for medlemsbladet, redaksjonelt innhold, nyheter og annonser.  

 

Studieutvalg  

Motiverer og bistår lokallag med å søke midler fra ulike organisasjoner. Flere lokallag har fått 

hjelp til å søke om midler i 2015.  

Det er utarbeidet rutiner for hvordan det skal søkes om ulike midler og hvordan disse skal 

administreres. Utvalget har på hjemmesiden lagt ut ulike organisasjoner hvor det kan søkes 

midler og lagt ut en «mal» som viser hvordan en søknad kan se ut. Alle fylkeslag er 

oppfordret til å søke lokale midler. Administrasjonssekretær tar seg av sentrale søknader, 

som for eksempel EkstraStiftelsen og Bufetat.  

Det er i 2015 utarbeidet og oppdatert veiledningshåndbok for Momentum. Denne er 

tilgjengelig på hjemmesiden. Det jobbes med å «kurse» fylkeslagene i denne.  

 

Sport- og aktivitetsutvalg 
Motiverer og inspirerer til sport og aktiviteter, sprer informasjon om tilbud fra andre 

aktører via hjemmesider og sosiale medier. Kommer med konkrete forslag til gjennomføring.  

Det er utført ulike arrangementer med sport og ulike aktiviteter i 2015. Det kan nevnes: 

Snowboard, langrenn, kanopadling, ridning og ulike turer i natur. Medlemmene får tilsendt 

invitasjoner og det publiseres på hjemmesiden og facebooksiden. Dette gjelder også andre 

muligheter til å delta i sportsaktiviteter som arrangeres av andre.  

 

Økonomiutvalg 
Forestår styring av Momentums regnskap, budsjett og økonomi.  

Nytt økonomisystem/medlemsregister er vedtatt og tas i bruk fra 2016.  

Dette er et nettbasert system som vil gi hovedstyre og fylkesledere tilgang og dermed større 

innsikt. 
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Organisasjonsutvalget  

Utvalget utarbeider og lager forslag til nye vedtekter. Sist ifm. landsmøte 2015.  

Vedtektene ble vedtatt og det er sendt til rapportering Bufetat. Vedtektene er i henhold til 

Bufetats nye regler om tilskuddsordning fra 1.1.2014. 

 

Livsgledeutstillingutvalg  

Utvalget inviterer og gir fylkeslagene mulighet til å vise utstillingen og lage en plan for visning 
og hjelpe fylkeslagene med gjennomføring.   

 

Momentumprisutvalg 

Utvalget oppmuntrer til forslag på kandidater og nominerer og innstiller aktuelle kandidater 

til Momentumprisen.  Geir Bornkessel fikk prisen som Årets tillitsvalgte 2014. Prisen ble delt 

ut på Gardermoen i forbindelse med likepersonkurs 13. mars 2015. 

 

ØKONOMI 

 

Årsregnskapet for 2015 viser et underskudd på kr. 28.246,00 

Egenkapitalen utgjør kr. 211.983,00  

Styret mener at årsregnskapet gir ett rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 

finansielle stilling og resultat. Regnskapet er satt opp med forutsetning om fortsatt drift. 

Regnskapet er revidert og funnet i orden.   

 

SØKNAD OM ULIKE MIDLER 

 

Momentum har i 2015 søkt om midler til ulike prosjekter: 

 

 EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering 2015 ble det søkt om 2 prosjekter. 

Denne gangen fikk vi ikke tilskudd.  

 Tilretteleggingstilskudd fra Funkis 2015 på kr 70.000,- og i tillegg en timepris 

på antall opplæringstimer. Registrering av kurs og aktiviteter blir fulgt opp av 

administrasjonssekretær.  

 Bufetat har nye søknadsrutiner som blir fulgt opp og søkt av 

administrasjonssekretær.  

 Det er også søkt lokalt på ulike prosjekter. Fylkeslagene oppfordres til å søke 

om midler i sine regioner. Studieutvalget vil bistå med opplæring og hjelp.  
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SAMARBEID PÅ TVERS AV LANDEGRENSENE 

 

25. mars 2015 møttes representanter fra protesebrukerforeningene i Belgia, Nederland, 

Frankrike, Tyskland, Irland, Storbritannia og Momentums leder Nils-Odd Tønnevold fra 

Norge i Paris og ble enige om å stifte et felles forum for samarbeid for 

protesebrukerforeninger og gav det navnet “The International Confederation of Amputee 

Associations (IC2A). IC2A skal være en frittstående, non-profit organisasjon hvor nasjonale 

protesebrukerforeninger kan finne inspirasjon, støtte og utveksle erfaringer. Dette skal gjøre 

det lettere å innføre global best practice gjennom hele behandlingskjeden for amputerte så 

mer kan bli oppnådd raskere som vil bedre protesebrukeres livskvalitet. IC2A skal 

representere medlemmenes interesser overfor internasjonale myndigheter og andre og skal 

oppmuntre til samarbeid hvor det vil gagne medlemmene. IC2A ble offisielt lansert på ISPO 

World Congress 2015 i Lyon. 

 

 

 

Hovedstyret vil rette en stor takk til alle som har bidratt til arbeidet vårt i 2015. 

 

 

På vegne av Hovedstyret i Momentum  

 

 
 

 

 

 

 

Nils-Odd Tønnevold, styreleder  Kjetil Bragstad, nestleder 

 

 

 

 

Geir Arne Hageland, økonomiansvarlig Arne Wilberg, likepersonansvarlig 

 

 

 

 

Kristin Holter-Sørensen, styremedlem  


