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Årsmøte onsdag 30. mars.2022 
 
Til stede: Ca. 30 medlemmer deltok. Marion Risa, Lill Birkelund, Shahram Ariafar, 
Olav Grimdalen, Hilde Slørdahl Conradi og Ivar Johansen deltok fra styret. 
 
Sted Scandic Hotel St. Olavsplass 
Tid: kl. 17:00-20:00 
 
Sak 1:  Konstituering. 
 
Vedtak: Innkallingen er godkjent.  
 
  Møtereglement 
 
Vedtak:  Styrer møtet uten møtereglement. 
 

Valg av referent. 
 
Vedtak:  Pia Ribsskog ble valgt som referent. 
 

Valg av to personer til å signere protokollen:  
 
Vedtak:  Wenche Øyen og Marion Risa ble valgt til å signere protokollen. 
 

Valg av møteledere:   
 
Vedtak:  Ivar Johansen ble valgt som møteleder. 
 
  Valg av redaksjonskomite. 
 
Vedtak:  Lill birkelund, Berit Ovesen og Aashild Korsgaard ble valgt som 

redaksjonskomite. 
 
Sak 2:   Fylkeslagets årsmelding og handlingsplan videre. 
 

Leder Shahram Ariafar orienterte om arbeidet til NFU Oslo fylkeslag i 
2021. Noen medlemsmøter ble avlyst pga for få påmeldinger. Noen 
møter og julebordet ble avlyst pga pandemien. Det ble avholdt 10 
styremøter i 2021. Naturstien ble avlyst pga pandemien. 
Sommerleiren ble også avlyst.  
 
«Hest er best» og «bading på Røa bad» har blitt veldig populære 
aktiviteter. Disse to arrangementene ble avholdt under pandemien 
 
Styremedlemmene har vært på ganske mange møter sammen med 
enkeltmedlemmer. Det har vært en del saker i bydel Gamle Oslo om 
misbruk av bekymringsmeldinger til barnevernet. Det har skjedd store 
endinger i bydel Gamle Oslo, men det er fortsatt utfordringer. 

www.nfunorge.org 
Adresse: NFU Oslo fylkeslag  

Postboks 8954, Youngstorget 
0028 Oslo 

E-post: oslofylkeslag@nfunorge.org 
Telefon:22 39 60 51 

 
Telefaks:22 39 60 60 
www.nfunorge.org 
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Spesialundervisning, mange barn får avslag på søknad om å gå på 
spesialskole.  
 
Planer om plassering av regional seksjon for psykiatri, 
utviklingshemning/autisme (PUA) ved Ila fengsel, det har vært store 
protester mot å plassere dette her, men det er ikke avgjort ennå. 
 
Styret har vært med i ganske mange forskjellige møter. 
Det ble ikke et eget Oslo for Alle i fjor, men vi fikk en del sider i 
Samfunn for Alle. 
 
Medlemstallet har gått litt ned, men det er satt i gang et arbeid i NFU 
sentralt for å rekruttere flere. 
 
Flere lokallag er nedlagt fordi de ikke hadde aktivitet. Det er nå kun to 
aktive lokallag i Oslo. 
 
Forslag til hva styret i NFU Oslo skal jobbe med fremover: Kartlegging 
av mennesker med utviklingshemning i Oslo. Hvor mange er de i de 
forskjellige aldersgruppene og hvor de bor. 
  

Vedtak:  Årsmeldingen for 2021 er godkjent.  
 
 Det nye styret gis fullmakt til å lage et nytt arbeidsprogram for 

NFU Oslo fylkeslag, etter NFUs sentrale arbeidsprogrammet som 
ble vedtatt på NFUs landsmøte 12.-13. mars 2021.  

 
Sak 3:   Regnskap for 2021. 

Regnskapet gikk i pluss pga avlyste aktiviteter som følge av 
pandemien. 

 
Vedtak: Regnskapet er godkjent.  
 
Sak 4:   Budsjettforslag for 2022. 
 
Vedtak: Budsjettet er tatt til orientering. 
 
Sak 5  Uttalelser om CRPD, bolig, og bruk av begreper for vår 

målgruppe.  
 
Vedtak:  Redaksjonskomiteen Lill Birkelund, Aashild Korsgaard og Berit 

Ovesen får fullmakt til å gjøre ferdig uttalelsene.  
 
Sak 6:   Innsendte saker. 
 
Vedtak: Ingen saker er sendt inn. Tatt til orientering. 

 
Sak 7:   Valg. 
  
  Valg av leder: 
 
Vedtak: Leder:  Lill Birkelund   (Valgt for 2 år) 
 
  Valg av nestleder(e) 
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Vedtak: Nestleder:  Marion Risa    (Ikke på valg)  
   
  Valg av styremedlemmer: 
   
Vedtak:  Styremedlem: Hilde Slørdahl Conradi (Ikke på valg) 
  Styremedlem: Kirsten Magnus  (Ny. Valgt for to år) 
  Styremedlem: Berit Ovesen   (Ny. Valgt for to år) 
  Styremedlem: Idunn Bøyum  (Ny. Valgt for to år) 
  Styremedlem: Mona Olsen   (Ny. Valgt for to år) 
   
Valg av varamedlemmer: 
 
   

Varamedlem: Olav Grimdalen Jr.  (gjenvalg) 
 
Frode Hauglin er valgt som økonomiansvarlig. 
 
Valg av revisor:  
 

Vedtak:  Knut Elvatun ble valgt til fylkeslagets revisor. 
 
  Valg av valgkomite:  
 
Vedtak:  Truls Thirud er valgt til valgkomite.  
  Styret får fullmakt til å finne en eller to til.   

 
Sak 8:   Fastsettelse av sted for neste årsmøte. 
 
Vedtak: Neste årsmøte skal være i Oslo og det overlates til neste styre å 

velge tid for årsmøtet i 2022. 
 
 
 
 
 
Signatur 
 
 
 
 
 

    
      

 
 
 
 
 
 
 
       


