
 

                Tysvær Revmatikerforening  

Sammen for et sterkere liv 

 

Årsmøte i Tysvær Revmatikerforening 

I kjellarstova på Aksdaltunet 

Tirsdag 14.02.2023 Kl. 18:00 – 20:00 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkjenning av innkalling  

2. Valg av dirigent  

3. Valg av protokollførere 

4. Valg av tellekorps 

5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne  

6. Styrets årsberetning  

7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet  

8. Innkomne forslag  

9. Handlingsplan for lagets virksomhet  

10. Budsjettforslag  

11. Valg av styre  

12. Valg av to revisorer  

13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV. Valgte delegater 

sitter frem til nytt årsmøte er gjennomført / Styret foreslår: Leder og Nestleder (Kasserer) 

Vara:   

14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4, IV som 

oversendes fylkeslaget. 

15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste 

årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.  

 



        Årsmelding for 2022-Tysvær Revmatikerforening  

 

 

Styret valgt på årsmøtet 8. februar 2022 besto av følgende personer: 
 
 
Ivar Ekornrød              Leder    Valgt for 2år 2021 
Gro Kallevik                 Nestleder/kasserer  Valgt for 2år 2021 
Ma Rita Rolfsdatter   Sekretær    Valgt for 2år 2021 
Marit Skjold                Studieleder   Valgt for 2år 2020 
Vigdis Markhus          Styremedlem/Sekretær          Valgt for 2år 2020 
Solveig V. Bergevik    Vara/Styremedlem                          Valgt for 1år 2022 
Alma Aksland              Vara    Valgt for 1år 2022 
 
 
Revisorer: Torlaug Sternhoff, Solveig Riise 
 
Valgkomite: Åse Berge, Paul Alfredsen, Kenneth Kallevik. 
 
 
 
Året 2022 har vært et litt spennende år for foreningen vår. Med litt utfordringer til styret. 

Men nå når året er slutt og vi ser tilbake, har det vært et innholdsrikt år med mye på agendaen 

Vi hadde første styremøte 11.januar og deretter medlemsmøte. 

Summert har vi hatt 10 styremøter i løpet av året og 6 medlemsmøter. 

48 saker har blitt tatt opp i styret, og behandlet videre. 

Styreseminar i slutten av februar der det nye styret med vara deltok. 

Fylkesårsmøte på Sandnes 18.-20.mars deltok Ivar, Gro, Ma Rita og Solveig.  

 

Basar 5. mars 2022: 

Basaren vår ble holdt i Idrettshallen i   Tysværtunet /Aksdal i 5. mars med stort oppmøte. 

Basarkomiteen var Paula Hansen og Wenche Bårdsen, med god hjelp av Irene Fagerheim og Inger 

Nora Johansen. Det var noen som ble hindret av Corona dette året også.  

 

Medlemsmøter våren:  

5.april hadde vi besøk av fysioterapeut Maria Tørresdal, som tilbød trening ved hennes senter på 

Oasen. Karmsund. - Frikort / trening.  Og om medlemsfordeler: Gro Kallevik som opplyste om de 

forskjellige fordelene vi har ved å være medlem i TRF og Norsk Revmatikerforbund. 

3.mai fikk vi besøk av revmatolog Bertha Storesund og hadde tema: Diagnose og behandling 



Gaver: 

Vedtak på årsmøtet var at vi skulle gi 35000,- til Rehabilitering Vest og 15000,- til Bokn Røde Kors i 

anledning innkjøp av ny redningsbåt.  

Ivar, Gro og Vigdis var og overleverte pengene på Rehabilitering Vest, og Revmatikerforeningen vår 

fikk fin omtale etterpå.  

Ivar og Gro var på Bokn og overleverte penger til Bokn Røde kors. Noe som også ble satt pris på! 

 

Tysværdagen: 

21.mai hadde vi stand fra 10-15:00 der Åse, Paul og Ma Rita stilte opp. Her viste vi også godt vår 

kamp mot nedleggelse av terapibassenget. 

 

Turer: 

8.juni Sommer avslutningen i år gikk til Ulvik med Knapphus buss med en stopp både i Åkrafjorden og 

i Odda. Vi hadde omvisning og Film /foredrag på Olav H Hauge senteret, deretter var det middag på 

cider fabrikken Lekve Gard før turen gikk hjem igjen 

1.desember var vi på tur til Julebyen Egersund! På veien ble det julemiddag på Vikeså kafe. Noe som 

ble godt mottatt av medlemmene som fikk sponset tur av revmatikerforeningen med 300,- kr.  
Denne turen hadde Gro opplegg og regi på, og sammen med Knapphus Buss ble det stor oppslutning 

hvor man måtte stille med to busser for å få med alle påmeldte. 

Begge turene var stor suksess. 

 

Medlemsmøter høsten: 

6.september ble det besøk av Leder Tor Helge fra Rehabilitering Vest, og seinere kom Dario og 

fortalte om sitt opplegg med Idogo / Yoga kurs som foregår Høst og Vår i faste uker. Stabile 

medlemmer møter opp. 

4.oktober kom Kenneth Kallevik og hadde brannvern i heimen på agendaen. Godt oppmøte på denne 

kvelden og.  

1.november medlemsmøtet hadde vi om å lære å binde kranser med julepynt. Solveig hadde kjøpt 

inn kranser og div julepynt og tatt med mange fine grønne greiner av forskjellig art. ca 20 meldte seg 

på og det ble laga mange fine kranser denne kvelden.  Det var godt oppmøte utenom også. En koselig 

kveld igjen.  

6.desember hadde vi julemøte på Aksdal Inn Motell, med servering av julegrøt /spekemat, Saft, kaffe 

og kaker. Åresalg. Underholdning av Maria Jacobsen som sang julesanger og hadde oss med på 

allsang.  

Da kunne vi ta juleferie og feire jul og nyttår før vi fortsatte på nytt år 2023.  

  



Terapibasseng: 

Et hett gjennomgangstema gjennom hele 2022 har vært terapibasseng.  

Da det ble vedtatt i kommunen om å legge ned terapi-bassenget på Tysværtunet ble svært mange 

skuffa og lei seg.  

Leder Ivar Ekornrød har vært i intervju i Tysvær Bygdeblad flere ganger og hadde et stort og fint 

innlegg i avisa. TB.  

Ma Rita Rolfsdatter har og hatt et kjempe engasjement med opprop og underskriftskampanje mot 

nedleggelse av terapibassenget på Facebook. 

Tysvær kommune har merket seg engasjementet og har forstått at mange brukere ønsker og trenger 

denne treningen.  

Ivar og Gro ble invitert til dialogmøte med kommunen vedrørende terapibassenget, hvor vi ble 

informert om at kommunen ønsker å snu alle steiner for å få åpnet dette opp igjen. Vi må da belage 

oss på å måtte betale leie for å være med på å dekke en del av kostnaden når det gjelder drift av 

bassenget. Noe som medlemmene er orientert om. Kommunen har gitt beskjed om at dei må sikre 

seg nok leietagere til å dekke driftskostnadene før dem starter på renovasjon av bassenget. Dette 

arbeidet pågår enda. 

Vi har leid bassenget til Haugesund Revmatismesykehus HSR. i heile 2022 og fortsetter der til det 

eventuelt blir forandring i Tysvær. Påmelding kunne vært bedre da vi hadde god plass. Instruktør: 

Malgorzata  

 

Livredningskurs for Badevakter: 

Ivar Ekornrød, Torleiv Vargervik, og Kenneth Kallevik er badevakter og deltok på livredningskurs. 

 

Ekstraordinært Styremøte: 

7.september. Grunnet sykdom måtte styret ha et ekstraordinært styremøte og ta en midlertidig 

omrokering av styret. 

Tilskudd:  

Marit og Gro har søkt om tilskudds-midler hos Funkis, Haugesunds Sparebank, Sparebanken Vest 

og Tysvær Kommune om midler. 

Likepersoner/ Likemenn:  

26.okt hadde vi besøk av Rigmor Lilleland fra fylkesstyre på styremøte der hun forklarte om 

likepersoner/likemenn. Noe vi vil ta opp til neste år.  

 

Før sommer ferien var medlemsmøtene holdt på Bestastua Tysværtunet, 

På høsten hadde vi møtene i Kjellerstova i Aksdaltunet. 



Årsmøte 2022 var i Nygårdsalen.   

Strikkeklubben:  

Det har også vært flere møter dette året på Bestastova og fra i høst i Kjellerstova på Aksdaltunet. Dei 

hadde sin avslutning i desember med fest, smørbrød og kaffe i kjellerstova på Aksdaltunet.  Stabilt 

Frammøte. 

Yoga/Idogo: 

Det har vært godt oppmøte både vårsemester og høstsemesteret. Instruktør Dario. 

 

Det var dette vi hadde på arbeidsplanen for 2022.  

 

 

 

Ivar Ekornrød                               Gro Kallevik                         Marit Skjold 

………………………                         ………………………                ………………………….. 

 

Solveig Våbenø Bergervik                Alma Aksland                  Vigdis Markhus 

………………………………………            ………………………….          ………………………….. 

 

 

 

Vigdis Markhus  

Sekretær 











Sak til årsmøte 2023 

 

Jeg foreslår at TRF inspirerer til mer fysisk aktivitet. Jeg tenker at laget kan 

støtte medlemskap hos HERON treningssenter på Frakkagjerd, for TRF 

medlemmer, slik dere støtter bassengtrening og yoga/Idogo.  

Jeg forstår at det ikke kan søkes Funkis midler for dette, med mindre vi 

arrangerer en form for gruppetimer i tillegg.  

Likevel er trening og fysisk aktivitet viktig for kropp og sjel.  

Det er ingen antallsbegrensinger ved å trene på senteret, slik det er på både 

bassengtrening og yoga/Idogo og enhver kan trene når det passer den enkelte. 

Senteret er tilgjengelig for alle mandag – fredag: 08:00-15:30 og 17:45-21:00 og 

lørdag: kl 10:00-13:30 

Mitt forslag er at TRF sponser medlemmer med kr 100,- per måned, altså en 

sum på kr 1200,- pr år pr medlem med binding, uansett type medlemskap 

(ordinær eller honnør/ufør). 

Til info: 

Medlemskap Pris pr. måned 

Ordinært, 12 mnd. binding – 499,- 

Ordinært, 6 mnd. binding – 579,- 

Honnør/ufør, 6 mnd. binding – 379,- 

 

Med Hilsen Ma Rita Rolfsdatter 
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Handlingsplan 2023 

 

Styret vil så langt det lar seg gjøre jobbe for å opprettholde og videreføre all aktivitet og 

medlemsmøter. Vi har en intensjon om å bedre tilbudet til revmatikere i forhold til helse og 

livskvalitet og å spre informasjon og kunnskap om revmatisme. 

 

§ 1 Formål (NRF Vedtekter) 

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske-,  

muskel- og skjelettsykdommer og deres virkninger ved å: 

➢ være en møteplass for medlemmene for omsorg, fellesskap og kunnskap. 

➢ arbeide for bedring av personer med revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer  

sin helsemessige, sosiale, økonomiske situasjon og kulturelle forhold. 

➢ spre opplysning om sykdommene, deres forebygging, diagnostisering, behandling og 

samfunnsmessige konsekvenser. 

➢ bidra til bedring av trenings- og behandlingsmuligheter. 

➢ bidra til vitenskapelig forskning om revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer  

og støtte fagpersonells videre utdannelse i behandlingen av disse. 

➢ fremme internasjonalt samarbeid. 

 

Vi i Tysvær Revmatikerforening skal: 

- arbeide for å fremme NRF sin målsetning 

- være et aktivt forum for revmatikere 

- drive aktiviteter som vedlikeholder og forbedrer revmatikeres helse 

 

FASTE AKTIVITETER 

o Varmtvannstrening, 2 ganger i uken 

o Idogo/Yogatrening,  1 gang i uken 

o Strikkeklubb mandager 4 – 5 ganger i semesteret 

o Medlemsmøte/temamøte med aktuelt tema/aktivitet første tirsdag i måneden  

• 14. februar - Årsmøte 

• 11. mars – Basar 

• 4. april – medlemsmøte, TEMA:  

• 2. mai – medlemsmøte, TEMA:  

•     juni – sommertur 

• 5. september – medlemsmøte, TEMA:   
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• 3. oktober – medlemsmøte, TEMA:   

• 7. november – medlemsmøte, TEMA:    

• 5. desember – medlemsmøte, julegrøt  

 

Andre møter og aktiviteter vi deltar på: 

• årsmøte NRF Rogaland 25. mars 

• Landsmøte 

• NRF fagdager og kurs. Evt. andre kurs som er relevante for vår forening 

• fagdager og andre møter og kurs som kan være nyttige i regi av revmatikerforbundet, 

fylkeslaget eller andre lokalforeninger 

• kontaktmøte NRF Rogaland, som arrangeres årlig 

• stand på Revmatikerdagen, Tysværdagen og evt. andre dager vi blir invitert på 

• kommunens samarbeidsmøter 

 

Medlemmene oppfordres til å delta på fagdager og andre møter og kurs som kan være 

nyttige i regi av revmatikerforbundet, fylkeslaget eller andre lokalforeninger. 

 

Styret ønsker en inkluderende forening med lav terskel for å komme med 

innspill, forslag og ønsker om tema til medlemsmøtene.  



Budsjett 2023: Tysvær Revmatikerforening

Driftsinntekter: Resultat 2022 Budsjett 2023
3000 Basar loddbok 70 138,33 70 000,00

3050 Basar Åresalg 12 230,00 10 000,00

3100 Åresalg medlemsmøter 18 808,00 20 000,00

3120 Sponsorinntekter 18 000,00 12 000,00

3320 Idogo/Yoga deltageravgift egenandel 25 035,00 25 000,00

3400 Velferdsturer egenandel medlemmer 49 200,00 50 000,00

3401 Velferdsturer ikke medlemmer 24 800,00 15 000,00

3500 Tilskudd og Legater 31 500,00 20 000,00

3600 Funkis tilskudd 31 785,00 25 000,00

3800 Kontigentrefusjon fra NRF 10 998,90 11 000,00

3810 Momskompensasjon 8 163,00 8 000,00

3900 Norsk Tipping Grasrotandel 11 447,01 11 000,00

3991 Egenandel medlemsmøter 6 200,00 6 000,00

3992 Egenandel medlemsmøter ikke medlem 150,00 0,00

3993 Egenandel trening i terapibassenget 20 000,00

Sum Driftsinntekter: 318 455,24 303 000,00

Driftsutgifter:
4000 Basar innkjøp 9 495,51 10 000,00

4100 Gevinstinkjøp medlemsmøter 2 468,69 3 000,00

4150 Medlemsmøte innkjøp servering 25 239,82 18 000,00

4300 Idogo/Yoga instruktør utgift 37 620,00 40 000,00

4400 Velferdsturer 109 808,00 100 000,00

4700 Strikke og håndarbeids kafe 3 648,30 5 000,00

4800 Tilskudd Fylkessekretær 0,00 2 000,00

5001 Honorar Bassenginstruktør 6 000,00 20 000,00

5100 Honorar badevakt 15 250,00 0,00

5200 Livredningskurs 0,00 0,00

5300 Honorar styret 11 000,00 17 000,00

5310 Honorar basarkomite 5 000,00 6 000,00

5900 Div.gaveutgifter/blomst-gavekort 4 865,00 4 000,00

5950 Bevertning Styremøter 907,30 1 000,00

6300 Leie av lokale 920,00 2 000,00

6310 Leie terapibasseng 17 515,00 45 000,00

6800 Kontorrekvesita 3 691,60 3 500,00

6801 Trykking /folder 3 535,50 2 000,00

6802 Møtekostnader 3 819,10 2 000,00

6810 Data/ Regnskap 3 731,04 3 000,00

6860 Kurs/Årsmøte 8 500,00 8 000,00

6900 SMS,telefon utgifter 3 219,00 3 500,00

6901 Porto 19,00 100,00

7100 Reiseutgifter 0,00 2 500,00

7101 Kjøregodtgjørelse 3 436,70 2 500,00

7300 Reklame og annonser 1 587,00 1 500,00

7400 Gave gitt av Tysvær Revmatikerforening 50 000,00

7700 Andre Driftskostnader 562,50 0,00

7790 Div.kostnader 0,00 0,00

Sum Driftsutgifter: 331 839,06 301 600,00

Driftsresultat: -13 383,82 1 400,00

Finansposter:
8040 Renteinntekter 3 675,33 3 700,00

8140 Renteutgifter og gebyrer 265,00 265,00

Sum Finansposter: 3 410,33 3 435,00

Årsresultat: -9 973,49 4 835,00



Innstilling fra valgkomiteen for Tysvær Revmatikerforening 2023 

 

Styret for 2022 har bestått av: 

Leder:   Ivar Ekornrød    1 år igjen 

Nestleder/kasserer: Gro Kallevik    tar gjenvalg   

Sekretær:   Ma Rita Rolfsdatter   tar ikke gjenvalg 

Studieleder:   Marit Skjold    1 år igjen 

Styremedlem:   Vigdis Markhus    tar gjenvalg 

 

1.Vara: Solveig Våbenø Bergervik  tar ikke gjenvalg 

2.Vara: Alma Aksland    tar ikke gjenvalg 

 

Revisorer 2022: 

Torlaug Sternhoff 

Solveig Riise 

 

Valgkomiteens innstilling til styret 2023: 

Ivar Ekornrød     1 år igjen 

Gro Kallevik     2 år  

Vigdis Markhus     2 år 

Marit Skjold     1 år igjen 

Solbjørg Sætrevik    2 år 

 

1.Vara: Gunvor Sørli  1 år 

2.Vara: Oddrun Hetland 1 år  

 

 

Revisorer 2023: 

Torlaug Sternhoff 

Solveig Riise 


