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ÅRSMELDING FOR 2014  
 
Styrets sammensetning i meldingsåret: 
 
Leder Magne Velure På valg 2015 

Nestleder Astrid Gil Spilling Ikke på valg 

Styremedlem Åse Thygesen Sande Ikke på valg 

Styremedlem Jan Einar Johrde Ikke på valg 

Styremedlem Leif Bårnås På valg 2015 

Varamedlem  Merethe Nilsson På valg 2015 

Varamedlem  Trine Grønvold Ikke på valg 

Varamedlem  Hege Christin Nilsson På valg 2015 

   

Revisor Anstein Feyling  På valg 2015 

   

Valgkomite Staale Stampeløkken På valg 2015 

 Anne M. Barlund På valg 2015 

 Anne Grethe Svendsen På valg 2015 

   

 
Marie Gunhilda Hagens Fond  
 

Leder Magne Velure  leder i lokallaget er 
automatisk leder i 
fondsstyret 

Medlem  Kristine Johrde Ikke på valg 

Medlem  Anstein Feyling På valg 2015 

Vara  Else Ouren Ikke på valg 

Vara Merethe Nilsson På valg 2014 

Vara Hege Christin Nilsson På valg 2014 

 
Frode Bilstad har hatt ansvar for regnskapsførsel. 
 
Årsmøte og styremøter  
Årsmøtet ble avholdt mandag 17. februar i auditoriet ved Lillehammer sykehus med 
10 medlemmer til stede. Else Ouren gikk ut av styret som medlem og ble erstattet 
med Jan Einar Johrde. Tone Skappel gikk ut som varamedlem og ble erstattet av 
Trine Grønvold. Anstein Feyling ble gjenvalgt som revisor. 
 
I meldingsåret har det vært avholdt 6 styremøter med 50 saker til behandling. 

NFU Sør-Gudbrandsdal lokallag 

A. Sandvigs gate 31, 2609 Lillehammer 
E-post: magne.velure@broadpark.no 

Telefon: 61258408/95794300 

www.nfunorge.org 
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Møter – aktiviteter – arrangementer: 
På årsmøtet i fylkeslaget den 27. april i Øyer stilte lokallaget med følgende delegater: 

 
Anne-Lise Arnkværn 
Jan Einar Johrde 
Hege Nilsson 
Merethe Nilsson 
Astrid Gil Spilling 
Morten Steinhauer 
Anne-Grethe Svendsen 

 
Staale Stampeløkken, Nils Nilsson og Torgrim Opheim møtte som medlemmer I 
fylkesstyret. 
 
Til sammen 25 av lagets medlemmer deltok på fylkeslagets kurs «Arbeid for alle» og 
«Sunn og god livsstil» (april 2014) og ”Det gode liv – å leve et godt og fullstendig liv” 
og ”Førstehjelp/brannvern, kreativ utfoldelse” (november 2014).  
 
Åltjern-treffet samlet ca. 30 deltakere. Som vanlig bestod programmet av natursti og 
sosialt samvær med pølsegrilling. 
 
Som et innspill til kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015 sendte styret i oktober 
2014 brev til samtlige politiske partier i Lillehammer, Øyer og Gausdal med forslag til 
hvordan politikken bør utformes for mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette 
innspillet skal følges opp overfor de politiske partiene i 2015. 
 
Førjulstilstelningen var søndag 8. desember sammen med Utsiktsbakken Brassband. 
Arrangementet ble avholdt i kafeen på Maihaugen. Det var et vellykket arrangement 
der i underkant av 90 personer var til stede. 
 
 
Likepersonarbeid 
Likepersongruppen for småbarnsforeldre hadde stor aktivitet i 2014 med 5-8 
deltagende familier. Arbeidet fikk økonomisk støtte fra NFU sentralt.  
 
Som ledd i likepersonarbeidet for småbarnsforeldre hadde styret i 2013 bestemt å gi 
økonomisk støtte til et klatre- og mestringskurs for utviklingshemmede barn og unge 
på Tyrili klatring. I alt 12 barn/familier meldte seg på kurset, som gikk over fem 
kvelder og ble gjennomført i januar/februar 2014. Styret støttet kurset med 7 200 
kroner. Tiltaket fikk fyldig omtale i Samfunn for alle.   
 
Åse Sande og Anne-Grethe Svendsen utarbeidet en brosjyre som er rettet mot 
småbarnsforeldre som har barn med spesielle behov. Brosjyren er distribuert til 
Sykehuset Innlandet, habiliteringstjenesten og helsestasjoner. I løpet av våren ble 
brosjyren presentert i tre informasjonsmøter for de som jobber på føde- og 
barneavdelingen i Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 
 
Tiltaket fikk positiv omtale i Byavisa for Lillehammer. 
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Etter at brosjyren ble kjent, har Sande og Svendsen hatt direktekontakt med tre 
småbarnsfamilier og hatt flere møtepunkter med disse. 
 
Arbeidet i småbarnsforeldregruppa fikk en god omtale i Samfunn for alle, og Sande 
og Svendsen ble kontaktet av foreldre fra andre steder i landet  som ønsket å gjøre 
noe lignende,  hhv. Drammen og Alta. 
 
Sande og Svendsen har også blitt kontaktet av Høyskolen på Lillehammer og fått 
delta i planlegging og gjennomføring av et nytt studieopplegg vedrørende 
tverrprofesjonelt samarbeid for kommende sosionomer, vernepleiere og 
barnevernspedagoger. 
 
I tilknytning til arbeidet i småbarnsforeldregruppa ble det den 27. oktober arrangert et 
høstmøte med tema «Nærskoleprinsippet – hvordan fungerer det i praksis for barn 
med spesielle behov?». Mellom 30 og 40 personer møtte opp og fikk høre en 
innledning av juridisk rådgiver i NFU Kristine Vierli. Etter innledningen ble det en god 
diskusjon mellom oppmøtte medlemmer og representanter for de kommunale 
administrasjonene i Lillehammer og Øyer. 
 
Sju barn med foreldre, søsken og støttekontakt møtte denne kvelden til kreativ 
utfoldelse og sosialt samvær i Holmjordet barnehage. Denne gangen fikk gruppa 
også besøk av Antje Bøttger, som sang og spilte gitar og laget en fin sangstund med 
de frammøtte. Verkstedskvelden ble avsluttet med felles kveldsmat. 
 
Arbeidet i småbarnsforeldregruppa fikk en god omtale i Samfunn for alle og står fram 
som det mest omfattende tiltaket i lokallaget. 
 
 
Medlemmer i lokallaget som har tillitsverv på fylkesplan, NFU sentralt og 
eksterne råd og utvalg: 
 
Nils Nilsson: 

 nestleder i styret for NFU Oppland fylkeslag 
 
Torgrim H. Opheim 

 varamedlem i styret for Oppland fylkeslag (personlig varamedlem for Tom 
Køttet)  

 
Staale Stampeløkken: 

 styreleder i NFU Oppland fylkeslag  
 
Magne Velure 

 leder i Rådet for funksjonshemmede i Lillehammer kommune 
 
 
Økonomi: 
Årets foreningsdrift har et underskudd på godt 2907 kroner mot et overskudd i 2013 
på 3211 kroner. Lokallaget fikk i alt 8 500 kroner i likepersonmidler og støtte til 
aktiviteter fra NFU sentralt. Det henvises for øvrig til separat regnskapsoversikt. 
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Antall medlemmer: 76 
 
Medlemmer pr. 01.01.: 75     
Medlemmer pr. 31.12.: 76     
 
 
Sted: Lillehammer  Dato: 25. februar 2015 
 
 
For styret 
 
Magne Velure 


