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Årsrapport 2019

Forord ved forbundsstyret
2019 har vært et utfordrende år for Norsk 
Revmatikerforbund. Året har vært preget av 
store endringer på mange nivå og områder.

Vi har fått på plass ny generalsekretær, Bente 
Slaatten. Sammen med styret har hun satt i 
gang nødvendige endrings- og omstillingstiltak 
som skal føre oss fram til en mer moderne, 
effektiv og samfunnstilpasset organisasjon som 
favner en større del av målgruppen. 

Landsmøtet ble avholdt i oktober. Det vedtok, 
på bakgrunn av en omfattende og involverende 
prosess i organisasjonen, retningen fremover 
gjennom visjonen «vi sikrer best mulig 
livskvalitet for alle». Landsmøtet sluttet seg 
også til verdiene «handlekraftig, inkluderende, 
nytenkende», og «tydelig», som er måten vi 
skal opptre og jobbe på for å nå målene våre 
sammen.

Landsmøtet vedtok også etiske retningslinjer 
for alle ansatte, medlemmer av forbundsstyret 
og alle tillitsvalgte. Disse retningslinjene skal 
sikre at alle opptrer på måter som bygger et 
godt omdømme for Revmatikerforbundet og gi 
veiledning i situasjoner der lovverket ikke gir 
klare råd. 

Organisasjonen må fortsatt være relevant og 
verdifull for alle med revmatisk sykdom. Men vi 
må også i tråd med formålet vårt, favne videre 
og være en kraft på vegne av alle som har 
muskel- og skjelettproblemer. 

Klarere prioriteringer og tydelige 
satsingsområder skal gjøre oss mer effektive 
ved at hele organisasjonen drar sammen mot 
felles mål. Ved å få en større del av 
målgruppen som medlemmer får vi enda større 
tyngde til å påvirke beslutningsprosessene på 
ulike nivå til det beste for våre medlemmer. 

Vi jobber sammen for et friskere liv, for at våre 
medlemmer med kroniske og vedvarende 
helseproblemer skal mestre sykdom og plager 
og leve gode liv. Vi jobber for tidligere 
diagnostisering, mer forskning og bedre 
behandling og rehabilitering. For å redusere 
ventetider og få forutsigbarhet i behandlings-
og rehabiliteringsforløpet, er det nødvendig 
med helhetlige pasientforløp.

Helsemyndighetene støtter dette etter lang tid 
og mye arbeid, og har satt i gang arbeidet.
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Samtidig som omstillingsprosessene har preget 
2019, har forbundet drevet sin normale 
virksomhet. Menon Economics ble i første 
halvår engasjert for å gjøre en 
samfunnsøkonomisk analyse av kostnader 
knyttet til revmatiske sykdommer og muskel-
og skjelettproblemer. Formålet med analysen 
var at NRF skulle få overblikk over saksområdet 
og argumenter som kunne brukes i 
påvirkningsarbeidet.   

Det har vært stor medlemsaktivitet både lokalt 
og i fylkene. Våre fantastiske flotte og dyktige 
tillitsvalgte har gjennomført et stort antall 
treningsaktiviteter, kurs, medlemsmøter og 
konferanser. Mange lokallag har jobbet veldig 
godt, ikke minst med trening i varmtvanns-
basseng, som vi vet er svært viktig for mange. 
Dette arbeidet må fortsette inntil alle som 
ønsker det får muligheten til å delta. Menon 
Economics ga oss gode argumenter i sin 
analyse. Der ble det blant annet dokumentert 
at med kun 22 jevnlige brukere, er det 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere 
varmtvannsbasseng.  

Våren var blant annet preget av den store 
Usynlig-syk kampanjen, som toppet seg med 
bursdagsfeiring 15. mars. Denne kampanjen 
satte Norsk Revmatikerforbund på kartet 
mange steder og ga mye oppmerksomhet, 
blant annet i form av god mediedekning. 
Samtidig løftet den frem en svært viktig sak, 
det å være kronisk syk uten at det synes 
utenpå.

Norsk Revmatikerforbund summerer opp 2019 
som et arbeidsomt, men positivt år. Vi er 
samlet og på god vei i rett retning: å bli en mer 
slagkraftig og effektiv organisasjon, som bidrar 
til bedre behandling og mestring av kronisk 
sykdom – sammen for et friskere liv.

Jeg vil takke alle våre 2000 tillitsvalgte som 
jobber frivillig og engasjert for en formidabel 
innsats.

Vi ser fram til fortsatt godt og fruktbart 
samarbeid i 2020.

Forbundsstyret 

Kjerstin Fjeldstad
forbundsleder 
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NRF i tall

34 000 medlemmer

220 lokallag over hele Norge

18 fylkeslag

8 diagnosegrupper

2000 tillitsvalgte frivillige

600 utdannede veileder/likepersoner

NRF fakta og glimt 2019

Sammen for 
et friskere liv
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HINT er i 2019 blitt det nye stikkordet for alle som er knyttet til Norsk 
Revmatikerforbund. Det er stikkordet for å huske forbundets verdier: handlekraftig,
inkluderende, nytenkende og tydelig. Disse skal gi oss retning og skal prege måten vi 
jobber på. Hvordan kom vi dit?

Sammen for et friskere liv: 
veien til visjon og verdier

undersøkelser blant personer som kunne ha 
vært medlemmer, men som har valgt å ikke 
være det. Medlemmene var klare på at det 
viktigste for dem var å få gode råd og de 
verktøyene de trengte for å mestre kronisk 
sykdom og leve et så friskt liv som mulig. 
Den andre målgruppen for 
spørreundersøkelsen, de som ikke var 
medlemmer, men som av ulike grunner levde 
tett på revmatismesaken, var opptatt av at 
forbundet skulle være eksperten som ordnet 
opp og løste saken. Vi skulle sørge for å sikre 
forskning som løser sykdomsgåten og gjøre 
bedre behandling tilgjengelig når de trenger 
det.

Ut av dette arbeidet har NRF gitt seg selv to 
roller, som skal være våre roller i det 
offentlige rom: rådgiver på livsmestring og 
friskliv, og eksperten som løser problemene 
og bidrar til mer forskning og bedre 
behandling. 

2019 har vært et år preget av omstilling og 
endring i Norsk Revmatikerforbund. Ny 
generalsekretær kom inn tidlig på våren. 
Ulike gjennomganger viste at endringer på 
flere felt var nødvendig. Organisasjonen må 
bli bedre kjent og være relevant og verdifull 
for en større målgruppe. Det gjøres mye godt 
arbeid på alle nivå i organisasjonen, men vi 
trenger å samordne og prioritere tydeligere.

Forbundsstyret satte derfor i gang en prosess 
for å få en samling av organisasjonen mot 
felles mål og prioriteringer. Da var det ene 
spørsmålet hva medlemmer og støttespillere 
vil at NRF skal levere og hvilke forventninger 
de har til organisasjonen. Det andre 
spørsmålet var hva de tillitsvalgte mener om 
hvor forbundet er i dag og hvor vi skal være 
om noen år. 

For å finne svar på hva medlemmer ønsker 
av forbundet, ble det gjennomført 
medlemsundersøkelser. Det ble også gjort
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Et viktig poeng i denne sammenhengen er 
også at det store flertallet tillitsvalgte på alle 
nivå var klare på at Revmatikerforbundet har 
et stort behov for endring: for å kunne bli 
mer synlig i samfunnet, få større betydning 
og ikke minst favne en større del av 
målgruppen. 

I diskusjonene om fremtiden, kom det også 
opp om forbundet bør skifte navn. 
Formålsparagrafen sier at målgruppen for 
Norsk Revmatikerforbund er alle som har 
muskel- og skjelettsykdom. På denne 
bakgrunnen ble det stilt spørsmål om 
«revmatiker»-begrepet blir for begrensende 
og skaper avstand i stedet for tiltrekking. Det 
er en kjensgjerning at til og med mange av 
dagens revmatikere ikke definerer seg selv 
som det. Folk med muskel- og 
skjelettproblemer vil i stor grad ikke definere 
seg inn da de ikke oppfatter seg som «syke 
nok». 

På bakgrunn av workshopene og det som 
kom opp der, gikk Forbundsstyret til 
landsmøte med en sak der de foreslo 
«handlekraftig, inkluderende, nytenkende» 
og «tydelig» som våre fire verdier. I tillegg 
ble det utformet en visjon – Vi sikrer best 
mulig livskvalitet for alle – som også ble lagt 
fram for landsmøtet. 

Verdiene og visjonen fikk tilslutning av 
landsmøtet, og det ble vedtatt at det skulle 
igangsettes en navneprosess som 
forberedelse til en diskusjon om navn på 
neste landsmøte. Norsk Revmatikerforbund 
er dermed på vei inn i en ny tid ved 
overgangen til 2020.

For å finne ut av hvor vi er og hvor vi skal, 
dro generalsekretæren og markedssjefen på 
turne rundt i landet til alle fylkeslagene og 
tilhørende lokallag. Gjennom 25 samlinger 
med «workshops», jobbet de tillitsvalgte i 
grupper og diskuterte seg frem til enighet om 
hvem NRF er i dag, og hvem vi skal være 
fremover. Hver samling hadde fra 20 til 70 
deltakere.

Det ble en interessant prosess. 
Oppsummeringen av alle workshopene viste 
at det var stor enighet om hvor forbundet 
står i dag og om hvor vi skal fremover.  

De tillitsvalgte beskrev dagens 
Revmatikerforbund som en organisasjon som 
kan oppfattes som «umoderne, utydelig, 
usynlig, gammel, kjedelig», men også 
«seriøs» og «inkluderende».

Når diskusjonen gikk over til hvordan 
forbundet skal oppfattes i fremtiden, kom ord 
som «handlekraftig, oppdatert, ung, synlig, 
tydelig, inkluderende».
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Inkluderende

Åpen, hyggelig, solidarisk, hjelpsom

Handlekraftig

Ambisiøs, modig, seriøs, kompetent

Tydelig

Synlig, hørbar, gjenkjennelig, profesjonell

Nytenkende

Oppdatert, moderne, sprek, kunnskapsrik
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Landsmøtet 2019 var rammet inn av et flott Ålesund i fantastisk fint vær og hyggelig 
samvær, både på og utenfor hotellet. Det viktigste var likevel gode diskusjoner om 
hvilken retning forbundet skal ta for fremtiden. 

Landsmøtet:
viktige vedtak tar NRF inn i en ny tid

NRF sine etiske retningslinjer ble oppdater og 
vedtatt på landsmøtet. NRF har tidligere 
vedtatt etiske retningslinjer, men disse var 
ikke gjeldende for tillitsvalgte. I tillegg var 
det behov for å oppdatere retningslinjene i 
forhold til annonsesalg og samarbeid med 
næringslivet. De etiske retningslinjene 
gjelder derfor nå for hele organisasjonen.

En annen viktig sak på landsmøtet var 
ordningen med assosiert (tilknyttet) 
medlemskap. Som navnet sier gir denne 
ordningen andre organisasjoner mulighet til å 
være knyttet til Revmatikerforbundet, uten at 
man legger ned egen organisasjon. I stedet 
vil Revmatikerforbundet levere en del 
tjenester for kontingenten den assosierte 
medlemsorganisasjonen betaler. Medlem-
mene fortsetter å være med i sin egentlige 
organisasjon, mens organisasjonen som 
sådan er med i Norsk Revmatikerforbund. 

Opptakten til ordningen med assosiert 
medlemskap kom på landsmøtet i 2017. Da 
ble det lagt opp til at selvstendige 
organisasjoner, som Bekhterev Norge, skulle 
ha demokratiske rettigheter i NRF og være 
en del av NRF sitt diagnosearbeid. Når denne 
løsningen i etterkant ble utredet, viste det 
seg at forutsetningen for å kunne gjøre dette 
var endret: Det er i strid med Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratets

Norsk Revmatikerforbund hadde sitt 
landsmøte i Ålesund 18. – 20. oktober 2019. 
Landsmøtet var preget av 
omstillingsprosessene som er satt i gang og 
saker knyttet til dem. 

Forbundsstyret la fram en sak med forslag til 
visjon og verdier. Det fikk tilslutning til at 
Revmatikerforbundet skal ha som visjon «Vi 
sikrer best mulig livskvalitet for alle» og 
verdiene «handlekraftig, inkluderende, 
nytenkende» og «tydelig». Under samme sak 
la NRF Agder inn forslag om at forbundet skal 
skifte navn. Forslaget fikk ikke tilslutning. 
Det ble imidlertid vedtatt at det skal settes i 
gang en prosess, med involvering på alle 
nivå, rundt mulig navneskifte fram mot neste 
landsmøte i 2021. På dette landsmøte må det 
legges fram en sak, der man enten vedtar å 
beholde dagens navn, eller velger ett av de 
nye navnene som har kommet opp i 
prosessen. Dette vil være en naturlig 
oppfølging av vedtakene om visjon og 
verdier, og videre omstilling i retning av å 
favne større del av målgruppen. 
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I tillegg har de ansatte valgt en ansatt-
representant Julie Ness, med første vara Siv 
Anita Storlien. BURG opprettholder sin 
representant Anne-Bjørg Evenstad og velger 
eventuelt ny representant på sitt neste 
sentralstyremøte i 2020.

Det har gjennom mange år vært dyktige folk 
som har bygget opp en god satsing for barn 
og ungdom som har revmatisme og deres 
familier, barne- og ungdomsgruppen BURG. 
Denne satsingen har vært knyttet til 
Revmatikerforbundet, men formelt har BURG 
vært en egen organisasjon på siden av 
forbundet. Over tid har det vært gjort en 
jobb for å fusjonere de to organisasjonene. I 
2019 ble en fusjonsavtale ferdig forhandlet 
og det ble lagt fram sak på landsmøtet. 
Landsmøtet ga sin tilslutning til 
fusjonsavtalen. Vedtektene ble endret på de 
punktene avtalen krevde. Landskonferansen i 
BURG ga også sin tilslutning på et litt senere 
tidspunkt. Dermed er BURG i dag 
Revmatikerforbundets barne- og 
ungdomsgruppe. 

Reuma-Sol er Revmatikerforbundets eget 
hotell og behandlingssenter på Solkysten i 
Spania. Mange medlemmer ser på dette som 
sitt andre hjem. Hotellet har slitt økonomisk 
og det har vært overført penger fra 
Revmatikerforbundet sentralt for å få 
hotelldriften i økonomisk balanse. På 
Landsmøte ble det redegjort for de tiltakene 
som er gjort for å sikre driften på Reuma-Sol 
på lengre sikt. Landsmøte anbefalte 
forbundsstyre å utarbeide en handlingsplan 
som sikrer at økonomien skal gå i balanse 
innen 2021 og at det legges fram ny sak på 
landsmøtet da.

Med jevne mellomrom ble det oppdaget, 
gjennom arbeid med andre saker, at 
vedtektene ikke var i samsvar med slik 
organisasjonen funger og driftes i dag. Det 
ble derfor satt ned en vedtektkomite i god tid 
før landsmøtet. Komiteen fikk i oppdrag å 
komme med forslag til oppdaterte vedtekter 
som var i samsvar med dagens situasjon. Det 
var også nødvendig å gjøre endringer i 
vedtektene for å gjennomføre enkelte forslag 
som ble lagt fram for landsmøtet i 2019. 
Disse endringene ble lagt inn i forslaget. 
Saken ble håndtert i landsmøtet ved at det 
ble stemt over hver enkelt endring. I sum ble 
det sagt ja til en omfattende «rehabilitering» 
av forbundets vedtekter, slik at vi i dag har 
vedtekter som setter gode rammer for 
dagens organisasjon.

tilskuddsforskrift at en organisasjon har 
demokratiske rettigheter i en annen 
organisasjon. Det ville altså ikke være mulig 
å søke penger fra potten «økonomiske 
tilskudd til funksjonshemmedes 
organisasjoner» med den organiseringen som 
landsmøtet i 2017 la opp til.

Dermed ble det jobbet fram en ordning med 
assosiert medlemskap. En løsning for dette 
ble lagt fram på landsmøtet i 2019 og 
vedtatt. Assosierte medlemmer vil være 
tilknyttet NRF gjennom en samarbeidsavtale. 
Avtalen vil regulere forholdet mellom NRF og 
det assosierte medlemmet, hvilke tjenester 
som skal leveres osv. Men assosierte 
medlemmer vil ikke være representert i 
styrende organer og sånn sett være 
selvstendige organisasjoner som tilfredsstiller 
vilkårene i tilskuddsforskriften for å søke 
økonomisk støtte. 

På 2019 landsmøtet var det valg av nytt 
forbundsstyre. Kjerstin Fjeldstad satt som 
styreleder. Hun hadde i styreperioden rykket 
opp fra sin nestlederplass fordi styreleder 
trakk seg underveis. Hun stilte til valg og ble 
valgt. Dermed er det denne drevne 
Sandefjorddamen som skal lede an i 
utviklingen av forbundet i årene som 
kommer. I tillegg var det noen utskiftinger i 
styret. 

Nytt styre for øvrig består av:

1. nestleder: Anne Marie Smeplass
2. nestleder: Tor Eivind Johansen
Styremedlem: Asbjørn Halsebakke
Styremedlem: Fatima Lavoll
Vara 1: Reidar Lauritsen
Vara 2: May Britt Mykjåland
Vara 3: Marleen Margrethe Rones
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Frisklivssatsingen
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Sammen for et friskere liv, er NRFs motto. Vi skal bidra til at alle med revmatiske 
sykdommer og muskel- og skjelettproblemer opplever god livskvalitet, mestring og 
gode liv til tross for sykdom. 

instruktører som gjennomfører gruppetrening 
i sal og basseng over hele landet. For at de 
skal få kunnskap om den nye forskningen på 
sykdomsmodifiserende trening har vi i 2019 
laget, testet og ferdigstilt et nytt og 
innholdsrikt instruktørkurs. Dette kurset er 
utviklet med midler fra Stiftelsen DAM og blir 
publisert i NRFs e-læringsportal og gjort 
tilgjengelig for alle fylkeslag våren 2020. 

Med bakgrunn i den nye forskningen startet 
vi i september også et prosjekt i etterkant av 
2018 kampanjen «Kom i Form med NRF». Vi 
lager et ferdig trenings- og 
motivasjonsprogram for revmatikere med 
konkrete øvelser, tester, filmer og tekster 
som skal bli et komplett e-læringskurs i 
2020. 

I samarbeide med Nasjonal 
Kompetansetjeneste for Revmatologisk 
Rehabilitering (NKRR) har vi utviklet et 
forskningsprosjekt som bygger videre på 
«Kom i Form». Prosjektet «Aktiv med 
webbasert støtte» er et samarbeidsprosjekt 
mellom NRF og NKRR som har fått 
økonomiske midler fra Stiftelsen DAM og skal 
gjennomføres mellom 2019 og 2021. Her er 
pasientene/deltagerne i prosjektet akkurat 
ferdig med å bli testet etter en 12 ukers 
periode med trening. 

Et spennende tiltak vi videreførte fra 2018 
var deltakelse i Oslo Triatlon, med tilpasning 
for våre grupper. Tilpasningen bestod i at 
man kunne danne lag som gjennomførte 
ulike deler av konkurransen, dersom det ble 
for tungt for en person å gjennomføre både 
svømming, løping og sykling. Der stilte vi 
med mange revmatikere som enten i lag eller 
individuelt gjennomførte Triatlonet med godt 
humør, passe melkesyre og masse 
mestringsfølelse. Tilbakemeldingene var gode 
og det var et sterkt ønske om at dette skulle 
bli en fast tradisjon. 

Kosthold
Kosthold er et viktig tema der det stadig 
skjer mye nytt. Vi har i 2019 videreutviklet 
«Matnyttig» som kommer fra «Bra mat»-
konseptet til Helsedirektoratet. Det nye 
«Matnyttig»-kurset skal testes tidlig i 2020. 
Kostholdsprosjektet bygger sammen 
middelhavkost og «Bra Mat»-kurset som 
anbefales av Helsedirektoratet, og er reuma 
vennlig kosthold. 

Satsningen på å utvikle og igangsette nye 
tilbud som kan hjelpe revmatikere å leve 
friske liv med god livskvalitet, kalles internt 
for Frisklivssatsningen. Kursopplegget Sykt 
Aktiv og Frisklivsagentene har vært kjernen i 
denne satsningen. Sykt Aktiv er et 
mestringskurs for folk i alderen 25-55 år som 
ønsker å leve et aktivt og friskfokusert liv, 
selv om de har revmatisme eller muskel- og 
skjelettproblemer. Disse kursene ledes av 
frisklivsagenter som selv lever med 
revmatisk sykdom eller muskel- og 
skjelettplager, og som har fått opplæring i å 
lede Sykt Aktiv-kurs.

Dette har vært prosjekter med finansiering 
fra Stiftelsen DAM, som nå er blitt en del av 
den vanlige driften. På nasjonalt nivå legges 
det opp til å arrangere en åpen Sykt Aktiv-
samling, og en årlig kurs/oppfriskningshelg 
for nye og eksisterende frisklivsagenter hvert 
år fremover. 

I 2019 har vi også videreutviklet 
Frisklivssatsningen med å utvikle konseptet 
Sykt Aktiv +, som blir et friskfokusert 
mestringskurs for folk over 55 år. 2019 er 
oppstart for prosjektet. Det skal ferdigstilles i 
2020.

Trening og mosjon
Nyere forskning viser at fysisk aktivitet og 
trening har sterk helsebringende effekt for 
revmatikere. Det kan til og med ha 
medisinsk, det vil si sykdomsmodifiserende, 
virkning dersom det gjøres på riktig måte. 
Det er kunnskap vi er nødt til å ta inn i NRFs 
treningstilbud og gjøre tilgjengelig for alle 
medlemmer. NRF har 200 frivillige
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Diagnoser er inngangen til NRF

Det er økende interesse for diagnosespesifikt 
tilbud, og NRF ønsker å tilrettelegge for å tilby 
dette enklest mulig. Mange revmatikere har 
mer enn en diagnose, og en oppdeling av 
medlemmene ved å tilby medlemskap i ulike 
diagnosegrupper, fungerer ikke i praksis.

De landsdekkende diagnosegruppene tilbyr 
diagnosespesifikk veiledning på telefon og nett. 
Flere har også diagnosespesifikke temamøter 
som gjennomføres i samarbeide med fylkeslag. 
Disse har vært veldig populære. I 2019 var det 
aktive grupper for diagnosene Fibromyalgi, 
Sjøgrens Syndrom, Systemisk Sklerose, Lupus 
og Bekhterev. Gruppen for Psoriasis Artritt som 
ble startet i 2018 har ikke kommet i gang med 
aktiviteter og sliter med rekruttering. Det ble 
startet nye grupper for Artrose og MCTD.

NRF sentralt har i samarbeide med 
fylkeslagene rekruttert og lært opp 
enkeltstående likepersoner med de sjeldne 
diagnosene Myositt og Vaskulitt.

I april 2019 ble det gjennomført kurs for 
diagnosespesifikke likepersoner i forbindelse 
med dialogkonferansen på Oslo 

Universitetssykehus, Rikshospitalet. Hele 42 
likepersoner fra hele landet deltok og fikk ny 
kunnskap om ulike revmatiske diagnoser.  

I NRFs medlemsregister legges det nå til rette 
for at man kan sette diagnose som en 
interesse. Da kan de enkelte medlem motta 
diagnosespesifikke nyhetsbrev utfra hvilke 
diagnoser man har krysset av for.

Diagnosesidene er for øvrig de mest besøkte 
sidene på www.revmatiker.no. NRF fortsetter 
satsingen på diagnosearbeidet i 2020.
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Veilederarbeidet: like hjelper like

Norsk Revmatikerforbund har en sterk tradisjon 
for veilederarbeid. Våre 600 veiledere er 
erfarne revmatikere og pårørende som er 
utdannede veiledere i NRF. De gir veiledning og 
inspirasjon til personer som nylig er blitt syke. 
Dette er en av våre kjerneoppgaver og et viktig 
samfunnsoppdrag. Trening i varmtvanns-
basseng, samtalegrupper, treningsgrupper og 
veiledningssamtaler er blant de aktivitetene 
som gjennomføres mest i lokalforeningene.

Veilederarbeidet er regulert i regelverk fra 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(BufDir), og rapportering av veilederarbeidet er 
grunnlag for driftstilskuddet NRF mottar hvert 
år fra staten.

I årene 2014-18 ble BufDirs regelverk rundt 
rapportering og økonomisk støtte til 
veilederarbeidet endret mye, ofte med kort 
varsel og lite forståelse for frivillig innsats. I 
2018-19 ble det gjennomført en ekstern 
evaluering av ordningen. Etter grundig høring 
og dialog med brukerorganisasjonene ble 
regelverket omgjort til forskrift høsten 2019. I 
denne prosessen deltok NRF i to arbeids-

grupper. Den endelige forskriften innebærer 
ingen store endringer for oss, men gir bedre 
forutsigbarhet for veiledertjenesten.

I 2019 begynte NRF å innføre digital 
veilederrapportering via appen 
«Likepersonslogg» for dem som ønsket det. 
Tilbakemeldingene på den digitale loggen er 
gode. Administrasjonen har gjort den 
tilgjengelig for hele organisasjonen etter en 
periode med utprøving.
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29 av prosjektene Norsk Revmatikerforbund søkte støtte til gjennom Dam-
ekspressordningen høsten 2019, kom gjennom nåløyet. Sammen med de prosjektene vi 
fikk støtte til på våren, fikk vi totalt 1 550 000 kroner i 2019. NRF troner faktisk øverst 
på tildelingsstatistikken for hele 2019 med 65 prosjekt som har mottatt støtte.

NRF storforbruker av Dam-ekspress

Dam-ekspress ordningen, som er eksklusiv 
for stiftelsens medlemsorganisasjoner, skal 
stimulere til aktivitet og frivillighet i 
organisasjonenes lokallag. Det er maksimalt 
mulig å søke om 30 000 kroner per prosjekt.

– Selv om dette er små prosjekter vet vi at 
det har stor betydning for mange mennesker 
rundt om i landet. Ekspress bidrar til høy 
aktivitet i mange lokallag, sier 
generalsekretær Hans Christian Lillehagen i 
stiftelsen Dam.

Blant alle NRF-tiltakene som har fått støtte 
kan vi nevne «Digital senior» som arrangeres 
av NRF Buskerud fylkeslag. Prosjektet skal gi 
pensjonister kunnskap slik at de kan bruke 
PC, nettbrett, smarttelefon og internett i 
kontakt med offentlige myndigheter. BURG 
Nord-Trøndelag skal arrangere førjulssamling 
for barn og deres familier. Formålet er å 
opprettholde kontakt mellom barn i samme 
situasjon og deres familier, og å stifte nye 
bekjentskaper. Rosinen i pølsa i samlingen er 
julekonsert med DDE. «Unge voksne på 
elvebrett» er et BURG Møre og Romsdal-
prosjekt, der unge voksne får helgekurs i å 
stå på elvebrett i Åndalsnes. Kurset skal gi 
mestring ved å lære å styre brettet gjennom 
de utfordringene ei elv gir.
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Sentrale prosjekter 2019
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Interessepolitikk og påvirkningsarbeid

REMUS-rapporten og helhetlig 
pasientforløp
2019 ble året Norsk Revmatikerforbund 
lanserte REMUS-rapporten og satte gode 
pasientforløp for personer med revmatiske 
sykdommer og muskel- og skjelettplager på 
dagsorden. REMUS-rapporten bekreftet at 
dette angår flest og koster mest. Over en 
million mennesker i Norge berøres av 
sykdommer og plager i muskel- og skjelett-
systemet. 40 prosent av sykefraværet og en 
tredjedel av all uføretrygd kan relateres til 
dette helseområdet. Den totale samfunns-
kostnaden er over 255 milliarder kroner, hvert 
år. Rapporten gir en gjennomgang av 
utfordringer gjennom de ulike fasene i et 
pasientforløp; henvisning, diagnose, 
behandling, rehabilitering og forebygging. 
Rapporten foreslår åtte ulike tiltak for å 
imøtekomme noen av disse utfordringene. 

Rapporten la grunnlag for mye av høstens 
utadrettede arbeid. Den prydet forsiden på VG 
tidlig i august, før NRF arrangerte møter under 
Arendalsuka, der rapporten ble presentert og 
debattert. Rapporten var også gjenstand for 
debatt på NRFs landsmøte i oktober, og er en 
del av grunnlaget for NRFs handlingsprogram 
2020-2022 og forbundsstyrets prioriteringer i 
perioden. Rapporten brukes flittig i NRFs 
innspill til helsemyndighetene og til 
statsbudsjett, samt i avisinnlegg og nye 
resolusjoner.

Både i den foregående perioden 2018-2020 og 
for perioden 2020-2022 prioriteres helhetlig 
pasientforløp høyt. I tillegg er det særlig fokus 
på rammene for Statens Behandlingsreiser, 
samt helsetjenester og forebyggende arbeid i 
kommunene, som rehabilitering, tilgang på 
fysioterapi, varmtvannsbasseng og frisklivs-
sentraler. Videre har NRF også prioritert å 
fremme fysioterapiprogrammet AktivA som et 
godt eksempel på utvikling av pasientforløp i 
primærhelsetjenesten.

NRF har deltatt på høringer og gjennomført 
møter med partiene på Stortinget, skrevet 
kronikker og innlegg, fulgt opp helse-
myndighetene på generelle innspillsmøter og 
egen-initierte møter. Vi har også deltatt på 
debatter og møter i regi av utdannings-
institusjoner, medisinselskapene og deres 
bransjeorganisasjon, behandlerorganisasjoner, 
andre pasientorganisasjoner og i samarbeids-
nettverk som FFO og Frivillighet Norge. 
Budskapet har vært behovet for å få etablere 
et helhetlige pasientforløp, og en undring over 
at det tar så lang tid å få dette etablert, til 
tross for at også regjeringen har temaet på sin 
agenda.
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Andre politiske satsingsområder
I løpet av 2019 leverte NRF høringsinnspill på 
prioriteringsmeldingen for 
primærhelsetjenestene (Blankholmutvalget), 
egenandeler på poliklinisk behandling, ny 
master i avansert klinisk allmennsykepleie, 
folkehelsemeldingen, et nasjonalt 
pasientombud og gjennomgang av 
kompetansesentrene.

NRF jobber også på andre områder enn 
helsepolitikk, og tok i 2019 initiativ på 
politisk områder som blant annet arbeidsliv, 
sosiale forskjeller og utdanning. 

Høsten 2019 foreslo regjeringen en 
innskjerpelse i AAP-ordningen. 
Innskjerpelsen gikk særlig ut over unge 
uføre, gjennom å redusere minsteytelsen 
med en tredjedel og fjerne tillegget for unge 
uføre. Ulike endringer i disse ordningene var 
berørt blant annet i Sysselsettingsutvalget 
som NRF har fulgt, men at regjeringen valgte 
å forskuttere og fremskynde arbeidet med 
dette politikkområdet kom noe overraskende 
likevel. Pasientorganisasjoner, 
arbeidstakerorganisasjoner og andre 
interessegrupper reagerte med 
demonstrasjoner, møter på stortinget og 
innspill til statsbudsjettet, men til ingen 
nytte. Endringen ble gjort gjeldende fra og 
med 1. februar 2020 og har helårseffekt fra 
og med 2021. NRF må nå sette sin lit til at de 
nåværende opposisjonspartiene går til valg i 
2021 på å reversere disse kuttene.

Høsten 2019 ble det også foreslått å 
redusere bevilgningene til studieforbundene, 
herunder FUNKIS, som NRF søker mye 
aktivitetsmidler fra. Dette kuttet ble rettet 
opp gjennom Stortingets behandling av 
statsbudsjettet. For NRF har det vært særlig 
viktig å sørge for at tilretteleggingsmidlene 
(TRT) blir videreført og styrket. 

Det ble også levert høringsinnspill på 
områder som alderspensjon for uføre, 
tilskuddsordningen for funksjonshemmede 
organisasjoner, endringer i 
dagpengeforskriften, uføretrygden og 
arbeidsmarkedsforskriften, ulovlig 
spillreklame og om forskrift til råd for 
personer med nedsatt funksjonsevne.

Lokalvalget 2019
Allerede i 2018 ble det igangsatt arbeid frem 
til lokalvalget høsten 2019. Hovedtema for 
NRFs innsats frem mot valget var friske liv 
med særlig fokus på fysisk, psykisk og sosial 
mestring i hverdagen. Sakene det ble jobbet 
med var også sammenfallende med mye av 
arbeidet i REMUS-rapporten; 
varmtvannsbasseng, tilgang på 
fysioterapitjenester og frisklivssentralene. 

Mot slutten av 2018 og gjennom vinteren og 
våren 2019 ble det lagt ned et betydelig 
arbeid i å lage en digital verktøykasse på NRF 
sine nettsider. Produktene fra dette arbeidet 
lar seg lett overføre til annet 
påvirkningsarbeid i organisasjonen og er en 
del av grunnlaget for ulike moduler i NRF-
skolen, og presentasjoner og kursing 
generelt. I den digitale verktøykassen vil den 
enkelte lære mer om blant annet hva politikk 
er, hvordan det politiske systemet fungerer, 
hvordan bedrive politisk kommunikasjon og 
hvordan ta initiativ til møter med politikere. 
Hoveddelen av den digitale verktøykassen 
føres videre inn i arbeidet frem mot neste 
valg; stortingvalget i 2021. 
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BURG, NRFs barne- og ungdomsgruppe, har lagt bak seg et år med mye aktivitet for 
barn og ungdom med revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettplager, og deres 
familier. I tillegg til kunnskapsformidling og livsmestringsråd, fokuserer BURG på 
fysiske aktiviteter. Og gjerne den type aktiviteter mange ikke vil forbinde med 
revmatisk sykdom. Deltakerne skal få et løft når de deltar på disse arrangementene.

For barn og unge:
Vil gi deltakerne et løft

På tenåringsweekend er ungdom mellom 13–
17 år på tur sammen. I mai 2019 dro BURG 
med over 20 ungdommer til Sola i Rogaland 
for en helg. Temaet for samlingen var 
mestring. Styremedlem Anna Bollestad Jøsok 
holdt foredrag om hvordan man kan nå 
målene sine. I tillegg fikk alle prøve seg på 
surfing på Solastranden og det var 
gallamiddag på kvelden.

I 2019 var ungdomshelgen for dem mellom 
18 – 25 år på Reuma-Sol i Spania. Årets 
tema var Camp Activ, der trening, sykling på 
el-sykkel, aqua mindfulness og sosialt 
samvær sto på agendaen. Reuma Sol stilte 
med fysioterapeut som snakket om livs-
mestring. I tillegg holdt BURG konsulent 
Joachim Sagen foredrag om rettigheter i 
skole og arbeidsliv. 

På Foreldreforum er det foreldrene i familier 
med et kronisk sykt barn, som er i fokus. 
Foreldrene samles en helg til kurs og sosialt 
samvær som gir inspirasjon i lang tid. I 2019 
var foreldreforum på Thorbjørnrud hotell på 
Jevnaker. Kursholdere fra Barne-, ungdoms-
og familiedirektoratet holdt kurset «Hva med 
oss» for foreldre med barn som har nedsatt 
funksjonsevne.

Pr 31. desember 2019 hadde BURG 1 494 
medlemmer. 

En stor del av BURGs aktiviteter består av 
samlinger for ulike aldersgrupper, eller for hele 
familien. 

I 2019 var familiesamlingen i Gurvika i 
Vestfold. 19 familier, med til sammen 40 barn 
og deres foreldre tilbrakte en uke med 
vekselsvis kurs og aktiviteter. Det ble holdt 
rettighetskurs og gjennomført samtalegrupper 
for de syke barna og søsknene deres. Det var 
også mulighet for å være med på samling der 
revmatologer svarte på spørsmål. Det ble 
gjennomført blant annet klatring, ribbkjøring, 
fotballcup, bassengtrening, og fisking. Alt dette 
er aktiviteter som gir mestring, særlig hvis 
man har fysiske begrensninger. 
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I september 2019 ble det avholdt 
likepersonskurs for BURG, med 27 deltakere.

Utover aktivitetene for målgruppene, ble det 
gjennomført Ekstraordinær landskonferanse i 
Trondheim 13. – 15. september 2019. Det var 
27 påmeldte delegater. 

Tema for landskonferansen var mulig 
sammenslåing med NRF. BURG har vært en 
selvstendig organisasjon siden 2012. Vi har 
hatt tillitsvalgte som sitter i fylkesstyrer i NRF 
(og NRF-representanter i BURG-styrene). I 
reglementet for Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratets utdeling av statsstøtte til 
Funksjonshemmedes organisasjoner, er det 
ikke lov med slik gjensidig representasjon. 
Både BURG og NRF ville miste statsstøtten om 
det ikke ble gjort endringer. Styrene i BURG og 
NRF utredet derfor muligheten for å fusjonere. 
Det ble kalt inn til ekstraordinær 
landskonferanse, for å diskutere fremtiden. I 
landskonferansen gikk BURG Norge inn for 
fusjon med Norsk Revmatikerforbund. Fusjonen 
trådte i kraft 1. januar 2020.

BURG Norge lanserte helseappen Smertevenn 
15. mars 2019. Målet med prosjektet har vært 
å utvikle og lansere en helseapp for 
revmatikere, slik at de enklere kan overvåke 
sin egen sykdom og kommunisere bedre med 
legen. Smertevenn gir pasienten mulighet til å 
registrere egne smerter (VAS-skala), og laste 
ned rapport som kan brukes i dialog med 
lege/fysioterapeut, ved tilrettelegging eller i 
kontakt med NAV. Appen gir pasienten økt 
kunnskap om egen sykdom og forståelse for 

hvordan sykdommen påvirker dem. I løpet av 
2019 lastet ca 1000 personer ned Smertevenn 
fra AppStore eller GooglePlay. Smertevenn-
appen ble utviklet i samarbeid med Norsk 
Revmatikerforbund, Pfizer og Abbvie. Stiftelsen 
Dam støttet prosjektet økonomisk. 

Familieplanlegging – spørreundersøkelse
I 2019 gjennomførte BURG, i samarbeid med 
NRF og legemiddelfirmaet UCB, en 
spørreundersøkelse om graviditet, fødsel, 
barsel/amming, medisinbruk og revmatisk 
sykdom.  Spørreundersøkelsen gikk til 
medlemmer og andre som er tilknyttet 
BURG/NRF, og har vært rettet mot personer i 
aldersgruppene hvor det er mest aktuelt å 
stifte familie. Det kom inn 649 svar på 
undersøkelsen. 

Undersøkelsen viste blant annet at å stifte 
familie er et stort og vanskelig tema for mange 
som lever med en revmatisk sykdom.  

Det er behov for informasjon og rådgivning, fra 
helsepersonell - og lett tilgjengelig informasjon 
fra andre kilder.

Det ble også gjennomført et møte med et 
brukerpanel på ti medlemmer. Panelet 
diskuterte resultatet av spørreundersøkelsen 
og behov for tiltak for at flest mulig i 
målgruppen skal få god informasjon i 
forbindelse med familieplanlegging.
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NRF sentralt jobber aktivt for å få inn økonomisk støtte fra statlige instanser, 
støtteordninger, bedrifter og privatpersoner. Dette markedet endrer seg stadig. Vi ser 
for eksempel at tradisjonelle kampanjer i post har store trykke- og portokostnader og 
dermed ikke like gode økonomiske resultater som tidligere. Mye flyttes over på digitale 
kanaler. Vi forsøker å tilpasse våre aktiviteter ut fra hva vi ser har effekt. Vi er med i 
bedriftsnettverket til Norges Innsamlingsråd for å høste erfaring fra andre 
organisasjoner.

Marked og inntjening

StøtteVenn, NRF sitt program for faste 
givere, ble lansert sommeren 2019. Ved 
årsskiftet har vi rekruttert 680 personer som 
støtter NRF med et fast beløp. De fleste 
støtter med et fast beløp pr måned, men vi 
har også folk som gir hvert kvartal og årlig. I 
2019 landet inntekten på nesten 240.000,-. 
StøtteVenn vil være et satsningsområde i 
2020, da det gir frie og forholdsvis 
forutsigbare inntekter. 

Høsten 2019 ble det gjort en innsats for å 
reaktivere gamle loddkjøpere. De ble tilbudt 
en flott kalender på telefon. Responsen var 
god. 61 prosent betalte kalenderen og 
resultatet ble en inntekt på kr. 382.600,-. 
Det er tydelig at dette kan bli en god 
kampanje for NRF framover med litt 
justeringer. 

Facebook har blitt etablert som 
innsamlingskanal og vi har hentet inn litt 
over kr. 120 000 i 2019 gjennom ulike 
aktiviteter. NRF var blant annet med på 
kampanjen «giving tuesday» i samarbeid 
med organisasjonene i Innsamlingsrådet.

Samarbeidsavtaler med bedrifter har blitt en 
viktig inntektskilde. Midlene er som regel 
knyttet til samarbeidsavtaler om felles 
prosjekter med legemiddelindustrien, basert 
på 50/50 fordeling mellom industrien og NRF. 
Viktige samarbeidspartnere i 2019 var 
Abbvie, Novartis og Pfizer. Vi etablerte også 
samarbeid med Boehringer Ingelheim og 
UCB. I tillegg fornyet vi avtalen med Apotek 
1.

Det ble solgt annonser til R-magasiner for 
over 700.000 til samarbeidspartnerne og 
andre.

Det ble sendt ut fem adresserte 
giverkampanjer til medlemmer og givere i 
2019. I tillegg har det vært lagt ved et brev 
med en giro i alle R-magasiner. Til sammen 
har disse kampanjene generert en inntekt på 
litt over 3,2 millioner kroner. Økte 
trykkekostnader og ikke minst porto-
kostnadene gjør disse kampanjen mindre 
lønnsomme enn tidligere år. Det er krevende 
og kostbart å få inn nye givere, og vi har 
dessverre ikke lykkes med å få inn mange 
nye fra adressekjøp og bilag.  
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R-MAGASINET

I 2019 fikk vi også knyttet en entreprenør til 
NRFs bingotillatelse, noe som ga kr 
125.000,- i inntekt. 

NRF var med på en holdningskampanje om 
Testamentariske gaver i samarbeid med flere 
organisasjoner, initiert av Innsamlingsrådet. 
Minnegaver og testamentariske gaver ga en 
inntekt på litt over 700.000 i 2019. Det er 
lite sammenlignet med andre organisasjoner 
vi sammenligner oss med. Vi håper og tror at 
deltakelsen i en felles kampanje vil gi et løft i 
årene framover. 

NRF er også med som formål i konseptet 
gigavenvidere.no. Konseptet ble lansert i 
2019. Det innebærer at firmaer kan gi 
gavekort til ansatte eller andre, som 
mottakeren gir videre til en organisasjon eller 
et formål de ønsker å støtte. 

I 2019 fikk vi tre nye medlemsfordeler på 
plass. Avco leverer rabatterte 
advokattjenester, medlemmene får kr. 
4000,- i rabatt på elsykler fra Evoride og 
Posehåndtak gir 20 prosent rabatt på sine 
produkter. 
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Usynlig syk kampanje skapte mye god omtale og oppmerksomhet. 

Ekstern og intern kommunikasjon i 2019

med mange og varierte artikler om å leve 
med usynlig sykdom, som ble fordelt ut over 
året. Det ble laget små filmer, som ble sendt 
blant annet på reklamefrie dager på TV2. 
Artikler, tips og triks ble delt på web, 
nyhetsbrev, vår facebookside, Instagram, 
snapchat og i medlemsbladet R-magasinet. 

Som en del av arbeidet med omstilling, 
visjon og verdier osv var det engasjert et 
byrå til å friske opp den grafiske profilen til 
NRF. Dette arbeidet ble påbegynt høsten 
2019 og fullført i 2020. Den eksisterende 
profilen hadde glidd ut både i form, farger og 
logobruk. Den skapte ikke helhetsinntrykket 
som gjør det mulig å kjenne oss igjen visuelt 
uansett hvor i landet eller på hvilket nivå 
publikum møter oss. Målet var å lgae en 
oppdatert og friskere profil, med mulighet for 
lokallag, diagnosegrupper osv til å profilere 
seg innenfor samme profil. 

Kommunikasjon – eksternt
Våren 2019 var den store satsingen for NRF 
kommunikasjonskampanjen Usynlig syk. 
Kampanjen var et samarbeidsprosjekt 
mellom NRF, BURG og medisinprodusenten 
Abbvie. De som har en usynlig sykdom 
trenger inspirasjon og verktøy til å takle 
hverdagen. Mange trenger mot og styrke til å 
stå fram og forklare hvordan sykdommen er, 
og hva de trenger. Først da kan alle rundt 
den som er syk klare å forstå og tilrettelegge 
bedre. Kampanjen ble lansert med et stort 
arrangement på Revmatikerdagen 2019, 
blant annet med en fotoutstilling med bilder 
av flere av BURGs medlemmer. Bildene var 
tatt av fotograf Marcel Liëlienhof og ble brukt 
til å sette lys på personer som lever med en 
usynlig sykdom. Det ble laget en nettside
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Kommunikasjons internt
Fire nummer av medlemsbladet R-magasinet 
ble produsert i 2019. Alle utgavene ble 
trykket opp og sendt til medlemmene i 
posten. Samtidig som den siste utgaven i 
2019 ble produsert, foregikk det en løpende 
vurdering av om bladet fra januar 2020 
skulle legges om fra trykt versjon til digital 
versjon. Dette hadde sammenheng med 
anstrengt økonomi. Det kostet mye å trykke 
bladet og sende det ut i posten (porto). Selv 
om vi hadde inntekter av annonsesalg, 
finansierte ikke dette på langt nær 
produksjonen av magasinet. Forbundsstyret 
vedtok høsten 2019 denne omleggingen. 
Bladet vil dermed bli digitalt fra 2020. 

Også for profileringsbehov, fikk vi laget en 
film som forteller historien om NRF. Den 
begynner med pasientene på Oslo 
Revmatismesykehus, som i 1951 stod opp av 
sengene sine og dannet Norsk 
Revmatikerforbund. De begynte å gjøre det 
de visste fungerte, nemlig å bevege seg. Fra 
da til nå har det skjedd store endringer. Mens 
det å være revmatiker i 1951 med stor 
sannsynlighet betydde å være på utsiden av 
samfunnet med et liv preget av sykdom og 
smerter, innebærer det i dag et ganske friskt 
liv med stor deltakelse i arbeids- og 
samfunnsliv. Filmen fokuserer på dette. 

Høsten 2019 fikk NRF ny 
kommunikasjonssjef på plass. I den 
sammenheng ble det grepet fatt i noen 
strategiske oppgaver og det blant annet laget 
en kanalstrategi for å sikre en helhetlig og 
bevisst tanke bak innhold og bruk av de ulike 
kanalene til NRF. Arbeidet med dette vil 
fortsette i 2020. 
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NRFs tilbud til lokal- og fylkeslag

Kurs/kompetanseheving
NRF er medlem av Studieforbundet FUNKIS. 
Gjennom å registrere og rapportere kurs og 
studieaktivitet via deres 
portal KursAdmin, mottar NRF 
opplæringstilskudd og tilretteleggingsmidler 
derfra. Tilskuddene blir utbetalt til det 
organisasjonsleddet som har vært 
kursarrangør, dvs lokalforening, fylkeslag, 
landsdekkende diagnosegrupper eller NRF 
nasjonalt.

Totalt ble det i 2019 gjennomført 2172 kurs på 
til sammen 43 179 timer i hele NRF.
Sammenlignet med 2018 er dette en økning på 
60 kurs. Dette viser at alle organisasjonsledd 
i NRF prioriterer kurs og kompetanseutvikling 
for tillitsvalgte og medlemmer. NRF er en av de 
største kursarrangørene under studieforbundet 
FUNKIS.

2019 ble det gjennomført 15 kurs i 
nasjonal regi:
Kurs i prosjektarbeid, Gardermoen

Sykt Aktiv kurs - Gardermoen

Diagnosespesifikt likepersonsarbeidet Sjøgrens, 
Oslo

Diagnosespesifikt likepersonsarbeid Lupus, 
Oslo

Diagnosespesifikt likepersonsarbeid
Systemisk Sklerose, Oslo

Diagnosespesifikt likepersonsarbeid
Bindevevssykdommer, Oslo

Diagnosespesifikt likepersonsarbeid
Fibromyalgi, Oslo

Opplæring og utvikling av 
Fylkesveiledere, Reuma-Sol

Opplæring og utvikling av 
Fylkesstudieledere, Reuma-Sol

Opplæring og utvikling av TM-
kontakter, Reuma-Sol

Sykt Aktiv samling – Triatlon, Oslo

Helgesamling unge, Oslo

Instruktørkurs for instruktører, Reuma-Sol

Frisklivsagent samling, Reuma-Sol

Seminar for Fylkesveiledere, Oslo

Reuma Sol kontakter – samling (arrangert 
av Reuma-Sol), Reuma-Sol
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Sistnevnte kurs er et konkret og godt 
eksempel på hvordan NRF-skolen skal og bør 
benyttes. «Sterk som instruktør» har vært et 
prosjekt for å utvikle og standardisere et 
opplæringskonsept for  instruktører i NRF. En 
viktig del av instruktørutdanningen er læren 
om kroppen og dens oppbygging og 
funksjoner. 

Mesteparten av dette innholdet er laget som 
e-læring der kunnskapen blir formidlet med 
film, bilder, tekst og spørsmål. Når alle 
kursdeltakere gjennomfører denne e-
læringen før de møtes til en fysisk kurshelg, 
vil alle starte på omtrent samme 
kunnskapsnivå. Dette fører til bedre dialog og 
respons på kurshelgen. Arrangøren sparer 
også penger på at 1-2 kursdager kan kuttes 
ut fordi kursdeltakerne gjennomgår 
kursinnhold hjemme på forhånd.  

Ved årsskifte 2019/2020 hadde 
portalen ca 250 brukere.

NRF-skolen
For å støtte og inspirere medlemmer og 
tillitsvalgte over hele landet har NRF jobbet 
med å utvikle en egen e-læringsportal. 
Portalen fikk navnet NRF-skolen og ble 
lansert i 2019.

Våren 2019 ble det foretatt en del strategiske 
valg og endringer rundt det tekniske i 
portalen for å styrke 
brukeropplevelsen. Dette førte til forsinkelser 
av lanseringen, men det var viktig at vi 
lanserte en portal som fungerte godt for de 
tillitsvalgte.

Parallelt med lansering av portalen ble det 
utviklet innhold. Ved lansering i juni 2019 var 
følgende kurs klare:

Organisasjonskurs – 3 moduler

Jobbsøkerkurs

- Veiledning i medlemsregisteret

- Webpublisering for lokallag

- Sterk som instruktør
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Norsk Revmatikerforbund er en kunnskapsvirksomhet, og arbeidsmiljøet preges av 
mangfold og høy kompetanse.

Attraktiv, lærende og ressurseffektiv 
organisasjon

Totalt sykefravær i NRF i 2019 var på 12 
prosent (både egenmelding og sykemelding). 
Dette er en liten nedgang fra året før, men 
dessverre er fraværet høyere enn hva vi 
ønsker i NRF. Korttidsfraværet og 
egenmeldinger (inntil 16 dager) er på to 
prosent av tilgjengelige dagsverk, noe vi 
opplever som tilfredsstillende. 
Langtidsfraværet i NRF er høyt, og utgjør 
mer enn 80 prosent av vårt totale fravær.

Oppfølging av tilstedeværelse og sykefravær 
har vært prioritert for ledelsen. Mulige 
tilretteleggingstiltak har vært kontinuerlig 
vurdert. I tillegg til den rent økonomiske 
konsekvensen av sykefravær, er den største 
organisatoriske konsekvensen utsatte 
leveranser, frustrasjon i organisasjonen og 
slitasje på andre medarbeidere. Dette kan 
skape manglende arbeidsglede.

Å skape et godt arbeidsmiljø vil alltid være et 
fokusområde. Gjennom 
medarbeiderundersøkelser, samlinger for alle 
ansatte, kontakt i det daglige arbeidet, 
samarbeidet med fagforeningene som er 
representert i NRF og vårt arbeidsmiljøutvalg, 
er dette et felles ansvar i organisasjonen 
både for ansatte og tillitsvalgte.

Det har ikke forekommet skader eller 
ulykker. Vi arbeider også kontinuerlig med 
arbeidsmiljøet på alle medarbeidersamlinger 
og i det daglige arbeidet. 
Arbeidsmiljøutvalget har gjennom 
verneombudene oppmerksomhet på 
situasjonen og fokuserer på tiltak knyttet til 
arbeidsmiljøet. I tillegg har arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjoner regelmessige 
kontaktmøter.

NRF bestreber likestilling og mangfold i både 
rekruttering av nye ansatte og blant 
tillitsvalgte i alle organisasjonsledd. Vi er en 
IA-organisasjon som setter stolthet i å gå 
foran for at alle grupper skal delta aktivt i 
arbeidslivet.

Våre verdier er handlekraftig, inkluderende, 
nytenkende og troverdig (HINT). Vi har som 
mål at disse verdiene skal gi oss en felles 
kultur der vi løfter hverandre og gjør oss 
bedre sammen. Vi har som mål å være en 
attraktiv, lærende og ressurseffektiv 
organisasjon i frivillig sektor som setter 
muskel- og skjelletthelse på dagsorden i vår 
omverden.

NRF arbeider for å være en mangfoldig og 
inkluderende arbeidsplass. Vi har fokus på å 
fremme likestilling og hindre diskriminering. 
Dette gjelder både når vi rekrutterer nye 
medarbeidere, og når vi utvikler ansatte. Ved 
utgangen av 2019 var det 36 fast ansatte i 
NRF. Rundt halvparten av de ansatte jobber 
ved forbundskontoret, og resten har sin 
arbeidsplass i alle våre fylker. Det er rundt 
30 prosent menn og 70 prosent kvinner som 
arbeider i organisasjonen. Turnover for 2019 
var på 9 prosent.

Høsten 2019 gjennomførte 
generalsekretæren en endring i 
organisasjonen for å bruke alle våre 
ressurser på en best mulig måte gjennom 
kostnadsreduksjon og omstrukturering av 
organisasjonsmodellen. I den prosessen 
styrket vi vår satsning på helsefag, og 
kompetanseutvikling for både ansatte og 
tillitsvalgte.

NRF er en IA-bedrift, og vi er opptatt av å 
tilrettelegge for ulike behov samt å ha lokaler 
som er universelt utformet. I dag er ikke vårt 
hovedkontor i Professor Dahls gate 32 i stor 
nok grad dette fordi bygget er vernet. Våre 
kontorer i fylkene er i stor grad universelt 
utformet. Vi startet en større rehabilitering 
av tak, fasader, vinduer og nødvendig 
innvendig oppussing i PD 32 i 2019. Denne 
rehabiliteringen fortsetter i 2020. Prosjektet 
skal være med å gi de ansatte et bedre fysisk 
arbeidsmiljø.
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Utviklingen de siste årene har vært at medlemsorganisasjoner mister medlemmer: NRF 
er derfor veldig glad for å være kjerringa mot strømmen. Vi hadde kun en svært liten 
nedgang i 2019.

Medlemsutvikling

I tillegg er jevnlig kommunikasjon viktig, 
mange vet for lite om hva vi egentlig jobber 
med og tilbyr. Vi la vekt på å kommunisere i 
alle våre kanaler, også via SMS som ble 
lansert som ny innmeldingskanal året før. Vi 
tilbød lokallagene vervemateriell gjennom 
etablering av ny nettbutikk. 

Kampanjen «Verv en venn» ble videreført fra 
året før, og det var to kåringer av beste 
verver.

Det er svært gledelig å se at tillitsvalgte og 
hele organisasjonen har samarbeidet om å 
verve medlemmer til organisasjonen.

NRF kan skilte med stabilt medlemstall for 
tredje året på rad. Etter to år med økning 
hadde vi i 2019 en liten nedgang på 139 
betalende medlemmer. Det er veldig bra, 
mange andre organisasjoner sliter med å 
beholde sine medlemmer.  Pr 31. desember 
2019 hadde NRF 34 112 betalende 
medlemmer – mot 34 425 fra året før. 

Medlemsverving har hatt fokus gjennom hele 
året. Det viktigste arbeidet med å beholde og 
rekruttere medlemmer skjer lokalt. Aktive 
lokallag med relevante aktiviteter som 
medlemmene verdsetter og deltar i, er den 
viktigste motivasjonsfaktoren for svært 
mange. 

Mange lokallag er veldig dyktige og det 
legges ned en betydelig innsats. 
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Årsrapport 2020

Forord ved forbundsstyret
Året 2020, har som året 2019, vært et 
turbulent år for Norsk Revmatikerforbund. Etter 
vedtak på landsmøte 2019, fortsatte 
omstillingen og videreutviklingen av forbundet i 
2020. Samtidig var det mye uro i 
organisasjonen. 

Økonomien var generelt stram. Det var knyttet 
mye usikkerhet til situasjonen med forbundets 
eget hotell og behandlingssenter i Spania, 
Reuma-Sol. Stedet hadde alltid vært avhengig 
av overføringer fra Norge. Høsten 2019 satte 
forbundsstyret foten ned for flere overføringer. 
Ville senteret greie seg helt på egen hånd?

Så slo koronapandemien til i mars 2020. Den 
fikk selvsagt virkning også for NRF. Mye 
aktivitet på alle nivå i forbundet måtte settes 
på vent. Etter hvert ble noe aktivitet flyttet fra 
det fysiske rom til det digitale rom. Lokallag 
omorganiserte aktivitet og tilpasset den til 
smittevernreglene, for eksempel ved å 
gjennomføre aktiviteten med færre deltakere, 
men heller flere grupper, slik at det var mulig å 

holde avstand. Noe inne-aktivitet ble flyttet 
utendørs. Hovedkontoret i Oslo begynte med 
webinarer og kurs digitalt, i stedet for fysisk.

Men en del aktivitet ble også stanset på 
ubestemt tid. Varmtvannsbassengene ble 
stengt over store deler av landet. Spørsmålet 
var hvor mange medlemmer som ville falle fra 
når de mistet sitt lokale tilbud? Både 
kontingent og statlig støtte er knyttet til antall 
medlemmer og et fallende medlemstall ville få 
betydning økonomisk. 

Reuma-Sol i Spania mistet alle gjester og fikk 
store problemer. Problemene ble så store at 
driftsselskapet gikk konkurs på sommeren. 
Eiendomsselskapet bestod. Gjennom det 
forsøkte et nytt eiendomsstyre, som kom på 
plass våren 2020 å finne en løsning med utleie, 
investorhjelp e.l. 
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Situasjonen rundt Reuma-Sol skapte så stor 
uro at en del fylkeslag krevde ekstraordinært 
landsmøte høsten 2020. På møtet ble det 
bestemt at man skulle ta ulike grep for å få opp 
igjen driften på Reuma-Sol. Hele forbundet, fra 
enkelt-medlemmer til fylkeslag skulle utfordres 
til å bidra i en stor innsamlingsaksjon. Det ble 
valgt nytt forbundsstyret, som igjen etablerte 
et nytt eiendomsstyret. Innsamlingsaksjonen 
ble satt gang og hadde ved årsskiftet samlet 
inn litt under 1,4 millioner kroner. 

Året sluttet med at generalsekretær og 
assisterende generalsekretær, begge sa opp 
sine stillinger i desember. Oppsigelsene kom 
som en naturlig følge av at de var uenige i ny 
satsing i Spania. 

Forbundsstyret 

Tor Eivind Johansen
forbundsleder 
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NRF og korona
Koronaen slo inn over verden våren 2020. 
13. mars ble Norge stengt ned og 
Regjeringen satte i verk de strengeste 
tiltakene noen gang i fredstid. For NRF 
betydde det umiddelbare endringer og 
usikkerhet knyttet til framtida.

For NRF var våren på dette tidspunktet planlagt 
og tettpakket med aktiviteter, både lokalt og 
sentralt. 

I regi av Burg var kampanjen 
«Foreldredrømmen» planlagt. Denne 
kampanjen skulle være noe digital, men også 
en del fysisk med fysiske informasjonsmøter, 
stands på Revmatikerdagen 15. mars osv. Det 
var planlagt fysisk bindevevsseminar på 
Rikshospitalet, ulike typer kurs, 
kompetansehelg på Gardermoen for tillitsvalgte 
osv. Fylkes- og lokallag hadde lagt hele våren 
med ulike typer aktiviteter: kurs, møter, 
trening inne og ute og i basseng.

Når en slik akutt hendelse slår inn, blir det et 
informasjonsvakuum. En side av saken er at 
ingen kunne gi gode svar, fordi dette var nytt 
for alle og ingen hadde erfaring over tid med 
sykdommen eller situasjonen. For våre grupper 
skapte det ekstra uro og bekymring, fordi 
mange går på immundempende medisiner. De 
stilte selvsagt spørsmål om denne sykdommen 
var ekstra farlig for dem. 

På forbundskontoret i Oslo kom det mye 
spørsmål om hvordan fylkesleddet og 
lokallagene skulle opptre. Det var viktig å 
formidle den informasjonen myndighetene kom 
med, samtidig som vi fokuserte på det 

ansvaret man måtte ta ute: er det smitte i 
kommunen? Bruker deltakerne offentlig 
transport til møtet? Kan dere få til et opplegg 
der dere ikke møter de andre på hotellet (eget 
møtelokale, lunsjtallerken på møterommet og 
ikke lunsj i felles spisesal) osv. Vi understreket 
i tillegg det ansvaret det enkelte medlemmet 
hadde for selv å vurdere ut fra sin situasjon på 
det aktuelle tidsrommet. 

Forbundskontoret snudde seg rundt og begynte 
å tenke digitalt. Hva kunne vi gjøre selv og 
hvordan kunne vi hjelpe organisasjonen rundt i 
landet til å bli mer digitale? 

Kompetansehelgen ble gjort om til en digital 
kompetanseuke i stedet. Den informasjonen 
som skulle vært formidlet gjennom fysiske 
foredrag, ble nå formidlet via webinarer. Det 
gjorde selvsagt at flere kunne være med fra sin 
egen stue og reise- og hotelkostnader ble 
spart. Uken ble svært vellykket. Vi fortsatte 
dermed å formidle formidlet kunnskap gjennom 
webinarer gjennom hele 2020, til både 
tillitsvalgte og medlemmer. Vår erfaring med 
webinarer er så positiv at vi har etablert dette 
som en kommunikasjonskanal. 

Mange av fylkes- og lokallagene greide og 
tilpasse aktiviteter til situasjonen. På neste side 
kan du lese hvordan Elverum revmatiker-
forening gjorde det. Samtidig er det  et faktum 
at mye aktivitet ble stoppet. Redusert tilbud 
lokalt har ført til nedgang i medlemmer for 
NRF.
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Aktiviteter i koronaens tid

Elverum Revmatikerforening har greid å 
holde aktivitetsnivået og medlemstallet 
oppe i året med korona. Resultatet er at 
det er blitt Hedmark fylkes største lokal-
forening. Hvordan er det mulig i et år med 
så store restriksjoner knyttet til kontakt 
mellom mennesker?

– Vi er ganske så fornøyde, særlig fordi 
varmtvannsbassenget ble stengt. Vi har bare 
mistet ca 17 medlemmer og 3-4 av disse er 
borte av helt naturlige årsaker, forteller 
foreningens leder Stine Wasenius Dahl. Styret i 
Revmatikerlaget måtte tenke nytt i mars i fjor. 
– Ting begynte å skje. Vi måtte avlyse 
bassengtreningen på en times varsel. Men 
medlemsmøte rakk vi å ha. Fysisk styremøte 
hadde vi også rett før det ble alvor, sier 
Wasenius Dahl.

Umiddelbart ble alt stanset, og det ble en kort 
vakuumperiode. Styret kom seg opp på Teams 
og alle lurte på hva gjør vi nå?

– Jeg møtte medlemmer som var ute og gikk 
da jeg selv var ute i Elverum. De savnet 
samværet og stavgangen. Derfor begynte vi 
med den aktiviteten igjen. Det var lett å 
tilpasse fordi det var ute. De kunne gå sammen 
to og to og 

holde avstand mellom hver gruppe, sier 
lokalforeningslederen.

Når det kom til det sosiale, ble kaffekoppen 
etterpå drukket fra egen termos, ute i det fri og 
i små grupper med avstand til de andre. Dette 
gikk fint fram til sommerferien i juli. I august 
var det i full gang igjen.

– Stavgangen er veldig viktig som et 
lavterskel-tilbud. Det er gratis og mange 
medlemmer har vært med siden starten av 
2000-tallet. Vi går det vi her på Elverum kaller 
«museumsrunden». Det er en ca 3,5 km lang 
runde gjennom uteområdene på Norsk 
Skogmuseum og Glomdalsmuseet. Denne 
runden er ypperlig tilrettelagt, og kan brukes 
av alle, også dem som trenger rullator eller 
rullestol. Det blir strødd om vinteren og er 
dermed trygt hele året, sier lokalforeningsleder 
Wasenius Dahl.

Revmatikerlaget spanderer kaffe eller te på en 
lokal kafé etter at museumsrunden er 
gjennomført på onsdagene. Dem som ønsker å 
spise, betaler dette selv. – Når det har vært 
mulig, har medlemmene brukt kaféen også i 
«koronaåret». Da er det kaféens ansvar at 
koronareglene følges, understreker Wasenius 
Dahl.
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Elverum har hatt lite smitte. Det første 
korona-tilfellet kom i desember. – Dette 
betydde at vi i september i fjor kunne være 
inntil 50 personer samlet. Dermed fikk vi for 
eksempel gjennomført åpent møte med 
Revmatismesykehuset. Med bindende 
påmelding, stoler plassert med god avstand 
og spriting, gikk det fint å gjennomføre med 
35 deltakere. Vi fikk til og med arrangert en 
medlemsmiddag i oktober innenfor 
smittevernreglene, sier Wasenius Dahl.

I Elverum har treningssentrene vært oppe 
siden mai i fjor. Dermed kunne saltreningen 
med instruktør fra treningssenteret gå som 
planlagt hele høsten, med visse 
tilretteleggingstiltak for å ta vare på 
smittevernet. Det var ikke adgang til 
garderober, i salen ble det markert med teip 
hvor den enkelte skulle stå osv. – Fordi 
treningen skjer i regi av treningssenteret, 
flytter vi ansvaret for at den foregår innenfor 
koronareglene fra Revmatikerforeningen til 
treningssenteret, understreker Wasenius 
Dahl.

Elverum Revmatikerforening har også et 
tilbud om golftrening via Golf Grønn Glede på 
Elverum golfklubb. – Dette har også vært et 
tilbud som har vært opprettholdt i 
koronaåret, forteller lokalforeningslederen. 
Om sommeren er det utendørs trening på 
Elverum Golfklubb en gang i uka. Ute var det 
mulig å holde avstand, dersom man leide 
golfkøller osv fra klubben ble dette spritet 
ned før og etter. Når vinteren kommer, 
flyttes treningen innendørs til en 
golfsimulator på Bowlinghallen i Elverum. 
Revmatikerforeningen har via Golfklubben 
dermed greid å opprettholde tilbud til 
golferne om vinteren også. Man samler folk i 
små grupper, holder avstand, spriter ned 
osv.

– Vi informerer medlemmene om de 
tilbudene og mulighetene som tross alt 
finnes. Vi har i denne sammenhengen 
«reklamert» for Finnskogtoppen og 
Ankerskogen, der det har vært åpent 
varmvannsbasseng. Revmauka på Savalen 
ble også gjennomført i fjor høst. Vi deler ut 
reisestipend etter søknad og tre medlemmer 
fikk støtte til å dra dit. I Elverum er det en 
fysioterapeut som driver ridefysioterapi, vi 
støtter med 50 kroner av egenandelen for 
dem som vil være med på det, informerer 
Wasenius Dahl.

Alt arbeidet har altså gitt resultater. Ved å 
ikke la seg vippe av pinnen, men tilpasse 
aktiviteten til koronarestriksjoner og drive 
aktivt infoarbeid for å fortelle medlemmene 
om mulighetene som tross alt finnes, har 
Elverum Revmatikerforeningen greid seg 
godt gjennom pandemien. Et eksempel til 
etterfølgelse.
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Ekstraordinært landsmøte: Reuma-Sol, valg av 
nytt styre og ny satsing i Spania

Mange mente at det nå var på tide å utfordre  
fylkes- og lokallag og enkeltmedlemmer til å 
bidra økonomisk for å bevare hotellet og 
behandlingssenteret. 

Dermed krevde en del fylkeslag 
ekstraordinært landsmøte høsten 2020. På 
grunn av koronaen ble dette møte digitalt. 

På møtet ble det vedtatt at Reuma-Sol skulle 
bevares og at det skulle lages en plan for re-
oppstart.

Som følge av dette vedtaket ble det valgt 
nytt forbundsstyret. Det nye styret består av: 

• Forbundsleder Tor Eivind Johansen

• Første nestleder Anne Marie Smeplass

• Andre nestleder Mona Larsen

• Styremedlem Jan Halvard Relbe-Moe

• Styremedlem Asbjørn Aamot

I tillegg var Anna Bollestad Jøsok og 
Christian Pollock Fjeldstad henholdsvis Burg 
sin representant og de ansattes representant 
i forbundsstyret (se for øvrig fullstendig 
styrepresentasjon bakerst i årsmeldingen).

Våren og sommeren 2020 var preget av 
mye uro rundt situasjonen med Reuma-
Sol i Spania. Hotellet og behandlings-
senteret har vært drevet med økonomisk 
støtte fra NRF sentralt. Høsten 2019 ble 
det klart at NRF var i en svært anstrengt 
økonomisk situasjon. Forbundsstyret 
satte derfor foten ned for videre 
pengeoverføringer til Spania. 

Det ble etablert et nytt Eiendomsstyre våren 
2020, som skulle forsøke å få til bærekraftig 
drift: gjennom utleie, hente inn investorer 
som var villig til å satse e.l. 

Det ble også ut over i 2020 klart at veldig 
mange fylkeslag var urolige for situasjonen 
rundt senteret og eiendommen i Spania. 

Samtidig som Eiendomsstyret jobbet med en 
løsning, måtte Reuma-Sol stenge ned våren 
2020 på grunn av korona. Konkursen var et 
faktum sommeren 2020.

Dette skapte mye uro i organisasjonen rundt 
hva som måtte gjøres videre, realiteten i den 
økonomiske situasjonen osv. 
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Det koster selvsagt penger å holde en 
eiendom flytende. Det var usikkerhet knyttet 
til hvor mye penger man ville greie å samle 
inn gjennom innsamlingsaksjonen. Det var 
også usikkerhet knyttet til eksisterende og 
nye lån og hvilke betingelser man kunne få i 
banken og andre faktorer knyttet til 
situasjonen.

Ved årsskiftet var det var samlet inn ca 1,4 
millioner kroner i «redningsaksjonen». Det 
var samtidig regnet ut at det ville koste 200 
000 kr – 250 000 kroner i måneden å holde 
eiendommen flytende. 

Eiendomsstyret jobbet med alternativer i 
2020. Arbeidet fortsetter i 2021.

Den nyvalgte forbundslederen, Tor Eivind 
Johansen, og nyvalgt nestleder Anne Marie 
Smeplass, har begge stått i spissen for NRFs 
20-årige satsing på Reuma-Sol i Spania. De 
har dermed svært god kunnskap om stedet 
og driften.

Vedtaket om ny satsing og valget av nytt 
forbundsstyre førte til at det sittende 
Eiendomsstyret trakk seg. Forbundsstyret 
etablerte derfor et nytt Eiendomsstyre.

Det ble også bestemt at det skulle settes i 
gang en massiv innsamlingsaksjon. 
Fylkeslag, lokallag og enkeltmedlemmer 
skulle utfordres på å bidra i forsøket på å 
redde Reuma-Sol, slik at revmatikere fortsatt 
skulle få et sted i solen å reise til. 

Sent på høsten ble det satt i gang 
innsamlingsaksjon. 
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Revmatiker? Sjekk deg!

Nettopp fordi du ikke er alene om å ikke vite 
dette, tar NRF nå grep. – Vi jobber med å få 
på plass en større opplysningskampanje som 
skal kjøres i årene som kommer, forteller 
generalsekretær Bente Slaatten i NRF.

Hovedmålgruppen i første del av denne 
kampanjen vil være NRFs egne medlemmer 
og alle som har revmatisk leddsykdom. NRF 
vil informere om at de må be om sjekking av 
hjerterisikoen i kontakten sin med 
revmatologen. Del to i kampanjen vil være 
fokusert på legene og ha de revmatologiske 
poliklinikkene som målgruppe. Her må det 
sørges for at pasientene, når de er til kontroll 
av den revmatiske leddsykdommen, også får 
målt kolesterolet og blodtrykket som kan 
påvirke risikoen for hjerte- og karsykdom 
negativt. Deretter må det gjøres en 
totalvurdering ut fra resultatene.

– Dette skal være vårt signaturprosjekt, på 
samme måten som kokker har signaturretter. 
Revmatisme er en sykdom man i dag sjelden 
dør av, men disse pasientene dør av hjerte-
og karsykdom og det må vi opplyse om for å 
forebygge at det skjer, sier generalsekretær 
Slaatten.

Forskning viser at dem som har en 
revmatisk leddsykdom skal være spesielt 
oppmerksom på hjerte- og karsykdom. 
Sannsynligheten for hjerteproblemer er 
nemlig større for den som allerede har 
en revmatisk leddsykdom, enn for den 
generelle befolkningen. Mange av NRFs 
medlemmer vet ikke dette og NRF 
bestemte seg i 2020 for å sette i gang en 
stor informasjonskampanje om dette.  
Intervjuet under, som har vært publisert 
på NRFs nettside, presenterer 
kampanjen.

Visste du at du som har en revmatisk 
leddsykdom skal være spesielt oppmerksom 
på hjerte- og karsykdom? Sannsynligheten 
for hjerteproblemer er nemlig større for deg 
som allerede har en revmatisk leddsykdom, 
enn for den generelle befolkningen. Mange av 
NRFs medlemmer vet ikke dette.

Om dette var en dårlig nyhet for deg, skal vi 
skynde oss å komme med den gode nyheten: 
legen kan holde kontrollen på hjertehelsen 
din og hindre at du får denne type 
problemer. Målinger av kolesterolet, 
blodtrykket og andre risikofaktorer med en 
vurdering av risikoen din for fremtidig hjerte-
karsykdom når faktorene ses samlet, vil 
kunne gi legen svar på om alt er ok, eller om 
du trenger ekstra hjerteoppfølging.
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Dette innebærer også at å gjennomføre en 
slik sjekk for revmatikere på revmatologiske 
poliklinikker ikke vil være en stor kostnad for 
samfunnet.

– Dette er et budskap vi vil sende til 
politikerne og helsebyråkratene. Menon 
Economics gjennomførte i fjor en 
samfunnsøkonomisk analyse av kostnadene 
med muskel- og skjelettproblemene i 
samfunnet. I rapporten konkluderes det med 
at disse problemene koster samfunnet 255 
milliarder i året. Av dette utgjør 167 
milliarder tap av leveår og tidlig død. 
Forebygging av hjerte- og karsykdom hos 
denne pasientgruppen vil utvilsomt være 
helse-økonomisk positivt i tillegg til at 
pasientene får bedre livskvalitet. Her har vi 
en lavt hengende frukt for politikerne, som 
både kan gi innsparinger, men også gi folk 
lengre og bedre liv, sier Bente Slaatten.

– Prosjektet er i planleggingsfasen. NRF 
samarbeider nå med medisinselskapene og 
mulige andre aktører. Vi har som mål å ha 
mye på plass i løpet av høsten, avslutter 
generalsekretæren.

Overlege, forsker og leder av Den 
Forebyggende Hjerte-Reuma klinikken på 
Diakonhjemmet sykehus, Anne Grete Semb, 
er med i prosjektet. Semb er den som i 
Norge har forsket mest på sammenhengen 
mellom revmatisk leddsykdom og hjerte- og 
karproblemer. Hun har ivret i mange år for at 
dette skal settes på dagsorden. –
Forskningen på dette feltet er gjort og viser 
helt klare resultater, det er en sammenheng 
mellom revmatisk leddsykdom og hjerte- og 
karsykdom, påpeker hun.

– Sannsynligheten for å dø av 
hjerteproblemer er høyere for en person som 
har en revmatisk leddsykdom. Det er også 
beskrevet at pasienter med revmatisk 
leddsykdom sammenliknet med de som ikke 
har dette, får mindre og dårligere 
forebyggende behandling både før og etter et 
hjerteinfarkt, sier hun.

Noe av forklaringen kan være at leger er 
usikre på om forebyggende medisiner av 
hjerte- og karsykdom vil kollidere med 
antirevmatisk medisin, og om de vil virke 
negativt på den revmatiske leddsykdommen.

– Revmatologene ved de revmatologiske 
poliklinikkene tar blodprøver jevnlig for å 
kontrollere status på den revmatiske 
leddsykdommen og medisinenes virkning på 
den. Det er derfor bare snakk om å sette 
noen flere kryss på blodprøveskjemaet før 
prøven sendes til analyse for kolesterol. I 
tillegg må blodtrykket tas. Deretter må man 
bruke noen minutter på å vurdere de ulike 
resultatmålingene opp mot hverandre for å 
se om pasienten er i faresonen for å utvikle 
hjertesykdom, forklarer Semb.
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Frisklivssatsingen

Sammen for et friskere liv, er NRFs motto. 
Vi skal bidra til at alle med revmatiske 
sykdommer og muskel- og skjelett-
problemer opplever god livskvalitet, 
mestring og gode liv til tross for sykdom. 

Satsningen på å utvikle og igangsette nye 
tilbud som kan hjelpe revmatikere å leve friske 
liv med god livskvalitet, kalles internt for 
Frisklivssatsningen. Kursopplegget Sykt Aktiv 
og Frisklivsagentene har vært kjernen i denne 
satsningen. Sykt Aktiv er et mestringskurs for 
folk i alderen 25-55 år som ønsker å leve et 
aktivt og friskfokusert liv, selv om de har 
revmatisme eller muskel- og skjelettproblemer. 
Disse kursene ledes av frisklivsagenter som 
selv lever med revmatisk sykdom eller muskel-
og skjelettplager, og som har fått opplæring i å 
lede Sykt Aktiv-kurs.

Dette har vært prosjekter med finansiering fra 
Stiftelsen DAM, som nå er blitt en del av den 
vanlige driften. På nasjonalt nivå legges det 
opp til å arrangere en åpen Sykt Aktiv-samling, 
og en årlig kurs/oppfriskningshelg for nye og 
eksisterende frisklivsagenter hvert år fremover. 

I 2020 har vi også videreutviklet 
Frisklivssatsningen med prosjektet 
Frisklivsløftet, som blir en samarbeidsmodell 
mellom NRF og frisklivssentralene. Vi bruker 
Sykt Aktiv som pilot prosjekt. Det skal 
ferdigstilles i 2022.

Det har vært større utfordringer i 2020 på 
grunn av covid 19 og restriksjonene i hele 
landet, som har gjort at vi har måtte endre og 
tilpasse kurs og arrangementer gjennom hele 
året. Vi har jobbet hardt for å få til kurs og 
webinarer på ulike nett-baserte programmer. 

Trening og mosjon
Nyere forskning viser at fysisk aktivitet og 
trening har sterk helsebringende effekt for 
revmatikere. Det kan til og med ha medisinsk, 
det vil si sykdomsmodifiserende, virkning 
dersom det gjøres på riktig måte. Det er 
kunnskap vi er nødt til å ta inn i NRFs 
treningstilbud og gjøre tilgjengelig for alle 
medlemmer. 

NRF har over 200 frivillige instruktører som 
gjennomfører gruppetrening i sal og basseng 
over hele landet. For at de skal få kunnskap om 
den nye forskningen på sykdomsmodifiserende 
trening, har vi utviklet et spennende prosjekt 
«Hjerte for varmtvann», som skal teste 
høyintensitetstrening i varmtvann. 

Dette prosjektet er i likhet med Frisklivsløftet  
utviklet med midler fra Stiftelsen DAM. I 
prosjektet skal vi teste ut dette 
høyintensitetsprogrammet på 10-20 
medlemmer over 6 uker. Med bakgrunn i dette 
spennende prosjektet samarbeider vi også med 
OSLO MET som skal forske på det vi lager i 
dette prosjektet. 
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Sammen med Nasjonal Kompetansetjeneste 
for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) har 
vi utviklet et forskningsprosjekt som bygger 
videre på «Kom i Form». Prosjektet «Aktiv 
med webbasert støtte» er et samarbeids-
prosjekt mellom NRF og NKRR som har fått 
økonomiske midler fra Stiftelsen DAM.

Her har pasientene/deltagerne gjennomført 
prosjektet og det skrives i nåværende stund 
en artikkel med resultatene. 

Kosthold
Kosthold er et viktig tema der det stadig 
skjer mye nytt. 

Vi har i 2020 videreutviklet «Matnyttig» som 
kommer fra «Bra mat»-konseptet til 
Helsedirektoratet. «Matnyttig» er opprinnelig 
et prosjekt for likepersoner som skal bygge 
opp kompetanse innenfor revma-vennlig 
kosthold. 

et nye «Matnyttig»-kurset ble testes tidlig i 
2020 i Bodø med gode tilbakemeldinger. Så 
kom Covid 19 og satte en stopper for fysiske 
kurs.

Dermed gjorde vi et spennende tiltak; vi 
prøvde for første gang et «matnyttig» kurs 
på nett. 

Det var en spennende måte å løse Covid 19-
utfordringene med et kurs over en kortere 
periode. Det gikk bra og det planlegges et 
vanlig kostholdkurs for alle medlemmer i 
2021. 
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Diagnoser er inngangen til NRF

Det er stor interesse for diagnosespesifikt 
tilbud, og NRF ønsker å tilrettelegge for å 
tilby dette enklest mulig.

Tidligere har diagnosearbeidet i NRF stått litt 
på siden av den vanlige organisasjons-
strukturen. I 2020 har vi fortsatt arbeidet med 
å knytte diagnosearbeidet tettere sammen med 
lokallagsstrukturen. Mange revmatikere har 
mer enn en diagnose, og en oppdeling av 
medlemmene ved å tilby medlemskap i ulike 
diagnosegrupper, fungerer ikke i praksis.

I NRFs medlemsregister legges det nå til rette 
for at man kan sette diagnose som en 
interesse. Da kan de enkelte medlem motta 
diagnosespesifikke nyhetsbrev utfra hvilke 
diagnoser man har krysset av for, men 
medlemskapet er alltid i lokalforeningen.

De landsdekkende diagnosegruppene tilbyr 
diagnosespesifikk veiledning på telefon og nett. 
Flere har også diagnosespesifikke temamøter 
som gjennomføres i samarbeide med fylkeslag. 
Disse har vært veldig populære. 

I 2020 var det aktive grupper for diagnosene 
Fibromyalgi, Sjøgrens Syndrom, Systemisk 
Sklerose, Lupus, MCTD og Artrose. 

Bekhterev Norge har gått ut av NRF og 
opprettet egen organisasjon, for å få mer 
økonomisk støtte og selvstendighet.

Det årlige dialogseminaret om 
bindevevsdiagnoser på OuS Rikshospitalet 
måtte i 2020 avlyses på grunn av 
koronanedstengningen. 

I oktober arrangerte NRF sentralt, i samarbeide 
med Diakonhjemmet, et digitalt dialogseminar 
om ny forskning på inflammatorisk 
leddsykdom. Seminaret inngikk som del av 
videre oppbygning av diagnosetilbudet.

Diagnosesidene er for øvrig de mest besøkte 
sidene på www.revmatiker.no. NRF fortsetter 
satsingen på diagnosearbeidet i 2021.
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Veilederarbeidet: like hjelper like

NRF sentralt søkte og fikk koronamidler til en  
ekstra satsning for å styrke 
veiledningstelefonen NRF Hjelper deg. Gjennom 
dette prosjektet ble det rekruttert og kurset 
opp 20 nye telefonveiledere så tjenesten er 
vesentlig styrket.

I 2019 begynte NRF å innføre digital 
veilederrapportering via appen 
«Likepersonslogg» for å forenkle 
rapporteringen. Resultatet var svært god 
kvalitet på innleverte rapporter. Derfor har vi i 
2020 gjennomført omfattende opplæring i bruk 
av likepersonsloggen gjennom webinarer og 
film. 

Fra år 2020 legges det opp til at all 
likepersonsrapportering skal leveres digitalt i 
loggen.

Norsk Revmatikerforbund har en sterk 
tradisjon for veilederarbeid. Våre 600 
veiledere er erfarne revmatikere og 
pårørende som er utdannede veiledere i NRF. 

De gir veiledning og inspirasjon til personer 
som nylig er blitt syke. Dette er en av våre 
kjerneoppgaver og et viktig 
samfunnsoppdrag. 

Trening i varmtvannsbasseng, 
samtalegrupper, treningsgrupper og 
veiledningssamtaler er blant de aktivitetene 
som gjennomføres mest i lokalforeningene.

Veilederarbeidet er regulert i regelverk fra 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(BufDir), og rapportering av veilederarbeidet 
er grunnlag for driftstilskuddet NRF mottar 
hvert år fra staten.

I 2020 var det mye likepersonsarbeide som 
måtte avlyses på grunn av koronatiltak. I 
samarbeide med FFO argumenterte NRF for 
at dette anderledesåret ikke skulle brukes 
som grunnlag for neste års driftstilskudd, 
dette fikk vi gjennomslag for.
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Sju millioner til NRFs forskningsprosjekter

- Prosjektet om hjertehelse, går rett inn i vår 
store satsing på sjekking av hjertehelsen til 
revmatikere, som vi vet har større sjanse for 
å få hjerte-problemer enn folk som ikke har 
revmatiske diagnoser. Prosjektet skal se på i 
hvilken grad høyintensiv trening gir bedre 
kontroll på risikofaktorene enn dagens 
praksis, sa Slaatten.

– Det er mange gode prosjekter som får 
støtte i dag, og jeg er trygg på at tildelingen 
er grundig fundert med mange flere 
vurderinger per søknad enn tidligere, sa 
generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans 
Christian Lillehagen.

I 2020 har Stiftelsen Dam gjort store 
endringer i forskningsprogrammet, som ser 
ut til å ha gitt ønsket effekt. De to største 
endringene er at alle søkere i Forskning 2020 
måtte gjennom en prekvalifiseringsrunde. 
Det vil si at søkerne sender svært forenklede 
skissesøknader, som de får svar på under to 
måneder senere.

Totalt kom det inn 366 skissesøknader – et 
rekordhøyt antall søknader. Av disse ble 98 
søkere invitert videre til å sende inn utvidet 
søknad. Også nytt i 2020 er at alle disse 
søknadene blir vurdert av fem ulike 
fagutvalgsmedlemmer, mot to tidligere. 
Dette har vært en svært viktig del av 
stiftelsens kvalitetssikringsarbeid.

– Endringene vi har gjort er både for å spare 
søkeren for arbeid, men også for å sikre at 
prosjektene får flere og grundige 
vurderinger, sa Lillehagen.

Høsten 2020 delte Stiftelsen Dam ut 72 
millioner kroner til 30 
forskningsprosjekter. Syv av disse 
millionene går til tre prosjekt Norsk 
Revmatikerforbund har initiert.

– Jubelen stod i taket da vi fikk vite at hele 
tre av våre prosjekt finansieres av Stiftelsen 
Dam, sa generalsekretær Bente Slaatten i 
Revmatikerforbundet, til revmatiker.no, da 
tildelingen var et faktum.

Det er følgende tre prosjekter som har fått 2 
331 000 kroner hver:

Høyintensiv bassengtrening og revmatisme 
(Rune Solli, OsloMet)

Ultralydundersøkelse ved barneleddgikt, 
(Nina Martine Krafft Sande, Oslo Universitets-
sykehus)

Bedre hjertehelse for pasienter med 
inflammatoriske leddsykdommer (Kristine 
Røren Nordén, Diakonhjemmet sykehus)

– Dette er prosjekter som går rett inn i 
kjerneområdene til Norsk Revmatikerforbund 
og som vil få betydning for våre medlemmer. 
Vi skal nå, forhåpentligvis, bevise at 
høyintensiv varmtvannstrening har stor 
effekt for folk med revmatiske sykdommer og 
muskel- og skjelettproblemer. Det vil bli et 
veldig godt argument for at kommuner rundt 
i hele landet må sørge for et godt 
varmtvanns-tilbud til sine innbyggere, sa 
generalsekretær Slaatten.

– Barna fanges opp gjennom et prosjekt der 
man skal se på om ultralyd kan gi mer 
nøyaktig informasjon om leddbetennelsen, 
noe som igjen kan gi mer målrettet 
behandling, fortsatte generalsekretæren.  
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NRF storforbruker av Dam-ekspress

NRF har et omfattende tilbud av 
aktiviteter og kurs for sine medlemmer. 
Mye av dette blir en realitet fordi det 
støttes gjennom Dam-
ekspressordningen. I denne artikkelen 
kan du lese om noe av det tilbudet 
medlemmer i NRF kunne nyte godt av i 
2020 blant annet gjennom ivrig innsats 
fra tillitsvalgt og leder i Oslo, Jan 
Halvard Relbe-Moe. 

Jan Halvard Relbe-Moe fra Oslo ble vårens 
NRF-vinner i kampen om midler fra 
DamEkspress. Han hadde 19 søknader til 
behandling, 8 ble innvilget. 

Totalt sendte NRF inn i 153 søknader, 42 ble 
innvilget. Det gir en innvilgelsesprosent på 
27, og det er bra. 

Ekspress-ordningen er eksklusiv for 
medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam, 
og skal stimulerer til lokal aktivitet og 
frivillighet. Generelt er NRFs lokallag ivrige til 
å søke midler i Ekspress-ordningen. Det 
kommer medlemmene til gode. Mange 
nyttige og helsebringende aktiviteter har blitt 
satt i gang rundt i landet i regi av NRF med 
økonomisk støtte fra Ekspressordningen. 

Årets vinner når det gjelder antall innvilgede 
søknader, er altså Jan Halvard Relbe-Moe, 
fylkesleder i Oslo. Han har kjørt på fysiske 
aktiviteter. Nå kan bekhterevere, som han 
selv, se fram til både varmtvannstrening og 
saltrening. Trives du i basseng kan du også 
prøve deg på watsu-yoga, som innebærer 
mye avspenning. Trives du ikke i basseng, 
men med yoga, er muligheten yin-yoga i 
varm sal. Og vil du ut av bassenget og heller 
prøve deg til havs, kan du bli med på 
videreføring av intro til havkajakk. Takler du 
kulda, kan du håpe på en snørik vinter for da 
blir det teknikk-kurs i skiskøyting. Og helt til 
slutt, du har mulighet til å sjekke ut om golf 
kanskje er «din greie» gjennom «Veien til 
golf». Noe for enhver smak her altså. 

Relbe-Moe forteller at han legger frem listen 
med mulige kurs for styret sitt i Oslo, og så 
søker han på de kursene styret støtter at skal 
settes i gang. – Noen kurs søker vi penger til 
å gjenta, fordi tidligere kurs har hatt kø for å 
delta. Introkurs til havkajakk for eksempel, 
der var det 50 som ville være med og vi 
hadde bare plass til 20. Det samme skjedde 
da vi satte i gang kurs i Watsu-yoga. 30 ville 
være med, vi hadde bare plass til 10. Da var 
det naturlig å søke penger til nye introkurs, 
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Andre ganger får han ideer fra eget hode. –
Golf-kurset for eksempel, ideen til det kom 
fordi jeg selv har en golf-bag i kjelleren, etter 
at jeg tok grønt kort en gang tidlig på 
nittitallet, sier han. Men han understreker at 
alle kursene har kobling mot problemer 
medlemsgruppene har. – Både golf og 
kajakkpadling krever aktiv rotasjon av 
ryggen, så det er fin trening for folk med 
bekhterev fordi det bidrar til å opprettholde 
bevegelse i ryggsøylen, forklarer han. -
Kursene våre gir mange muligheten til å 
prøve en aktivitet for en billig penge og finne 
ut om det er noe for dem, avslutter Relbe-
Moe. 

Boblende bassengglede
Varmtvannstrening er antageligvis NRFs 
signatur-aktivitet. Nå vil Møre og Romsdal og 
Ulstein Revmatikerlag ta denne aktiviteten 
ned til et yngre nivå. Styret i 
Revmatikerlaget og Linda Iren Pedersen har 
tatt initiativ til å sette i gang et 
lavterskeltilbud i basseng for alle fra 15 år og 
oppover. Og Dam-Ekspress har altså falt for 
ideen og latt den komme gjennom nåløyet. –
Vi vil legge opp bassengtrening spesielt for 
de unge, med den musikken de hører på, 
yngre instruktører og ungdommelig program 
med høyt tempo, forteller hun. Målet er at 
ungdommene selv erfarer at dette gir dem 
mer bevegelighet, kondisjon og styrke. 

Tilbudet skal også gi ungdommene mulighet 
til å være sosiale sammen med andre på 
egen alder med samme utfordringer som

dem selv. – Den fysiske treningen er viktig, 
men vi har selvsagt også tenkt på verdien av 
å treffe andre med samme type fysiske 
hindringer. I klasse-miljøet på skolen vil vi 
fort tro at ungdommene er alene om 
sykdommen sin, da kan det være godt å ha 
en fritidsaktivitet der de er på lik linje med 
alle andre, påpeker Pedersen. 

Hun forteller at Ulsteinvik har benyttet 
korona-perioden til å oppgradere 
bassenganlegget sitt. Det nye anlegget 
åpner 1. august. – Vi satser på å være i 
gang i slutten av august. Vi vet at det er en 
del unge som dette kan være aktuelt for. Vi 
vil selvsagt profilere tilbudet i lokalavisen, 
slik at også ungdom som ikke er medlemmer 
kan få vite om tilbudet, sier Pedersen.

Revmatikerlagets eksisterende bassengtilbud 
har trukket mange medlemmer. – Vi var 45 
medlemmer, nå er vi 143. Vi satser på at det 
nye ungdomstilbudet skal trekke til seg nye 
og yngre medlemmer, og øke medlemstallet 
enda mer. 

Velvære for hud og hender
Mange revmatikere kjenner sikkert til 
parafinvoksbehandling for hender. Dette er 
en type behandling man vanligvis må gå i 
spa-salonger for å få, men nå setter de i 
gang med eget tilbud i Hareid i Møre og 
Romsdal. Etter voksbehandlingen blir det 
trening med ball, som selvsagt er lettere når 
hender og fingre er myket opp på forhånd. 
Det er de tillitsvalgte som selv skal stå for 
behandlingen og treningen, etter å ha deltatt 
på dette selv og i tillegg fått kyndig 
opplæring. 

- Vi skal holde til i de nye lokalene til 
Frivillighetssentralen i Hareid. Det blir 
mulighet til å få behandling en dag i uka til 
faste tider som vi setter opp. Vi tar ikke 
timebestilling, det er bare å komme. Og har 
du problemer med transport, kan vi hente 
deg og kjøre deg hjem igjen etterpå, 
reklamerer Else Gjerde i NRF Møre og 
Romsdal. 

Hun poengterer at det også legges opp til at 
dette skal bli en trivelig og sosial stund for 
dem som kommer. – Det vil være flere til 
stede fra NRF enn dem som gir behandling 
og står for treningen, og det blir servert 
kaffe og noe å bite i. Dermed håper vi det 
skal bli et hyggelig sosialt treff også. Om du 
trenger noen å snakke med om ting knyttet 
til sykdommen din, vil likepersoner også 
være til stede, forteller hun. 

Tilbudet settes i gang i løpet av september. 
– Vi vil se an koronarådene som gjelder på 
det tidspunktet og ta hensyn til avstand og 
antall personer, forsikrer Gjerde. 
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Interessepolitikk og påvirkningsarbeid

Pandemi
2020 ble året da vanlig interessepolitisk 
påvirkningsarbeid ble satt til side og mye tid 
ble viet til å følge med på ulike initiativ fra 
regjeringen. Mange av NRFs medlemmer 
opplevde den første nedstengningen som 
særdeles utfordrende, og tilgangen på 
helsetjenester, både i sykehusene og i 
kommunene, ble sterkt begrenset. Sammen 
med aktører som FFO og Frivillighet Norge 
jobbet NRF opp mot Helse- og omsorgs-
departementet og Helsedirektoratet for å 
synliggjøre effekten og tilstanden hos den 
enkelte og hos større grupper av pasienter og 
brukere. Dette arbeidet førte fram. De neste 
nedstengningene var, helhetlig sett, ikke like 
utfordrende for den enkelte.

For organisasjoner som NRF, som har et stort 
frivillig engasjement, slo pandemien ut ved at 
mye aktivitet og mange ulike prosjekter måtte 
stoppes eller bare delvis gjennomføres. NRF 
brukte i 2020 tid på å jobbe for bedre 
refusjonsordninger og tiltakspakker for ny 
aktivitet under pandemien. 

NRF har også fått gjennomført noe tradisjonelt 
påvirkningsarbeid gjennom å delta på høringer 
og gjennomføre møter med partiene på 
Stortinget. Vi har skrevet kronikker og innlegg, 
fulgt opp helsemyndighetene på generelle 
innspillsmøter og egen-initierte møter, samt 
deltatt på debatter og møter i regi av 
utdanningsinstitusjoner, medisinselskapene og 

deres bransjeorganisasjon, behandler-
organisasjoner, andre pasientorganisasjoner og 
i samarbeidsnettverk som FFO og Frivillighet 
Norge. Men først og fremst da på de digitale 
flatene.

Pasientforløp
Både i den foregående perioden 2018-2020 og 
for perioden 2020-2022 har helhetlig 
pasientforløp vært prioritert høyt i NRFs 
handlingsplan. Etter lanseringen av REMUS-
rapporten i 2019 ble arbeidet i 2020 dreid inn 
mot enkeltområder en kunne jobbe med under 
en pandemi. 

Dette medførte en mindre vektlegging av 
helsetjenester i utlandet og et økt fokus på 
helsetjenester og forebyggende arbeid i 
kommunene, som rehabilitering og tilgang på 
fysioterapi. Ulike initiativ ble tatt for å frigjøre 
pengene avsatt til Statens Behandlingsreiser, 
men førte ikke frem. Hele 100 millioner kroner 
ble saldert i statsbudsjettet mot slutten av 
2020. Heldigvis ble det satt av vel 130 millioner 
kroner for Statens Behandlingsreiser i 2021.
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Et annet viktig området for NRF var 
sammenslåing av egenandelstak 1 og 2. I 
forbindelse med forslag til statsbudsjett 2021 
ble disse to frikortgrensene slått sammen til 
et tak av totalt kroner 2460,- i 2021. Mange 
av NRFs medlemmer benytter seg av 
tjenester som tidligere falt inn under både 
egenandelskort 1 og 2. Disse måtte i 2020 
betale totalt 4436,-.

Videre jobbet NRF i 2020 med saker som 
alternative reguleringer og nye juridiske 
rettigheter i pasientforløp, evaluering av 
system for nye metoder og godkjenning av 
nye medisiner, innspill til Norsk 
Revmatologisk Forenings nye strategiplan, 
samt samarbeid på tvers av 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale 
primærhelsetjenesten.

Politiske verktøy
Mot slutten av 2018 og gjennom vinteren og 
våren 2019 ble det lagt ned et betydelig 
arbeid i digital verktøykasse på NRF sine 
nettsider. I den digitale verktøykassen vil den 
enkelte lære mer om blant annet hva politikk 
er, hvordan det politiske systemet fungerer, 
hvordan bedrive politisk kommunikasjon og 
hvordan ta initiativ til møter med politikere. I 
2020 ble det gjennomført digitale kurs både i 
mai og desember for å løfte den 
interessepolitiske kompetansen i 
organisasjonen. Hoveddelen av den digitale 
verktøykassen føres videre inn i arbeidet 
frem mot stortingvalget i 2021. 

Andre politiske satsingsområder
NRF leverte på flere viktige høringer i 2020. 
Særlig ble det gjort mye arbeid for 
inkludering av osteopati og naprapati under 
godkjenningsordningen for autorisering av 
helsepersonell. Her samarbeidet NRF godt 
med Norsk Osteopatforbund og Norges 
Naprapatforbund.
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Internasjonalt arbeid
EØS: prosjekt: «Patient HUB» i Tsjekkia 

I 2018 ble NRF spurt av 
Folkehelseinstituttet om vi kan bidra i et 
EØS prosjekt for å styrke 
pasientdemokratiet i Tsjekkia. 

Prosjektet har stått stille i EU-byråkratiet 
ganske lenge, men i 2020 ble endelig 
prosjektsøknaden innvilget. 

NRF er «Project Partner» med det Tsjekkiske 
Helsedepartementet som prosjektansvarlig. 

NRF skal bidra med kompetanse om e-læring 
og digital kommunikasjon som kan styrke 
helsefrivillighet. NRFs administrasjon får dekket 
opp til 1 million kroner i lønnsmidler over 2 år 
for dette. 

Konkret skal vi levere tre workshoper for 
Tsjekkiske pasientorganisasjoner, og ellers skal 
vi konsultere prosjektgruppa i Tsjekkia om 
tema innenfor e-læring, digital kommunikasjon 
og profesjonalisering av pasientdemokratiet. 

Prosjektet ble i sin tid godkjent for 
gjennomføring fordi det kom med mye 
lønnsmidler, og samtidig styrket vårt 
samarbeide med norske helsemyndigheter.

Prosjektet koordineres av Fagsjef Anna 
Fryxelius.

Generell deltakelse i seminar/møter

Representanter fra NRF har gjennom året 
deltatt i møter og  samlinger internasjonalt, for 
eksempel internasjonale fagmøter, møter i 
Eular osv. 

Styremedlem Mona Larsen er representant i 
Pare, Eular. 
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BURG 40 år

NRFs barne- og ungdomsgruppe fylte i 
2020 40 år. Jubileumsåret var fylt av 
aktiviteter for unge revmatikere – på 
skjerm og nett. Aktiviteter som ikke kunne 
gjennomføres digitalt ble utsatt til 2021.

Målet med feiringen var å feire BURG, 
synliggjøre barne- og ungdomsgruppen, verve 
nye medlemmer og få nye følgere i sosiale 
medier.

Jubileumsprogrammet pågikk gjennom året. 

I mai var det marshmallow-challenge. I juni, 
juli og august lagde barna blomsterkranser, tok 
bilder og sendte inn til BURG sentralt eller delte 
selv i sosiale medier. I september, oktober og 
november var det vervekonkurranse - klarer vi 
40 nye medlemmer? Vi klarte 46 nye 
medlemmer! I november var det innsamling: gi 
en bursdagsgave til BURG.

I november var det også planlagt BURGs 
aktivitetsfestival i forbindelse med jubileet. Alle 
Burg-gruppene skulle ha en aktivitet + 
markering og kake i løpet av måneden. På 
grunn av koronasituasjonen var det bare noen 
få som gjennomførte aktivitetsfestivalen. 

Hver torsdag i november delte vi i tillegg en 
"Minne-torsdag"-film, som viste litt av 
aktiviteten vår de siste årene.

BURG gjennomførte Landskonferanse 2020. 
Det var selvsagt planlagt feiring med kake og 
markering, et jubileumsforedrag av en 
revmatolog om et interessant tema, for 
eksempel graviditet og revmatisk sykdom. 
Dette ble ikke gjennomført fordi konferansen 
ble digital. 

Som del av jubileet ble det spilt inn en 
podcast-episode med gode råd og tips til barna 
i forbindelse med overgangen fra barneavdeling 
til voksenavdeling på sykehuset.

Webinar for medlemmer og foreldre
BURG har gjennomført flere webinar i 2020. 

Spør revmatologen
Et interaktivt webinar for foreldre til barn med 
revmatisk sykdom, der de fikk snakke direkte 
med revmatolog Helga Sanner, og kunne 
spørre revmatologen om de spørsmålene de 
selv lurte på. 

Bytte til voksenavdeling?  
Temaet i dette webinaret var tips og råd om 
hvordan det er å bytte til voksenavdeling. 
Webinarholdere var Anna Jøsok (BURG), Helga 
Sanner (Barnerevmatolog, Rikshospitalet), 
Helene Burger (Ungdomssykepleier, 
Rikshospitalet), og Gunhild Lien 
(Diakonhjemmet sykehus). Dette webinaret var 
et samarbeid med NAKBUR og en del av 
jubileumsfeiringen i BURG. 
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Finn fram hos NAV
Kjerstin Fjellstad jobber i NAV og har selv 
hatt barn med revmatisk sykdom. Kjerstin ga 
en generell opplæring i grunnstønad og 
hjelpestønad, og en innføring i pleiepenge-
ordningen. Det var selvfølgelig også mulig å 
stille spørsmål underveis i webinaret.

Webinarer for tillitsvalgte
Gjennom 2020 har det blitt holdt jevnlige 
webinarer for å dekke opplæringsbehov for 
tillitsvalgte i NRF. BURGs tillitsvalgte har hatt 
tilgang til alle disse webinarene. I tillegg ble 
det i 2020 avholdt to webinarer rettet direkte 
mot BURGs tillitsvalgte: «Hvordan få 
studiemidler til BURG-aktiviteter?» og «Roller 
og ansvar i BURG-styret». 

Smertevenn
BURG Norge lanserte helseappen 
Smertevenn i 2019. Målet med prosjektet har 
vært å utvikle og lansere en helseapp for 
revmatikere, slik at de enklere kan overvåke 
sin egen sykdom og kommunisere bedre med 
legen. Smertevenn gir pasienten mulighet til 
å registrere egne smerter (VAS-skala), og 
laste ned rapport som kan brukes i dialog 
med lege/fysioterapeut, ved tilrettelegging 
eller i kontakt med NAV. Appen gir pasienten 
økt kunnskap om egen sykdom og forståelse 
for hvordan sykdommen påvirker dem. I 
2020 har Smertevenn-appen blitt oppdatert 
med flere funksjonaliteter.

Medlemstall
31. desember 2020 hadde BURG 1 435 
medlemmer. Vi har grunn til å tro at 
nedgangen fra 1494 medlemmer i 2019, i 
stor grad skyldes avlyste arrangementer på 
grunn av koronaepidemien.
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Foreldredrømmen

BURG/NRF samarbeidet med 
Spondyolartritt-forbundet, Nasjonal 
kompetansetjeneste for svangerskap og 
revmatologisk sykdom og 
legemiddelfirmaet UCB om kampanjen 
«Foreldredrømmen» i 2020. 

Basert på spørreundersøkelse blant NRFs 
medlemmer og et fokusgruppemøte i 2019, så 
vi behovet for å tilby god og oppdatert 
informasjon om graviditet, fødsel, 
barsel/amming, medisinbruk og revmatisk 
sykdom. Med god kunnskap hos målgruppene, 
kan flere gjøre trygge og bevisste valg 
gjennom hele denne livsfasen. 

I utgangspunktet var denne kampanjen 
planlagt både som fysisk og digital kampanje. 
Blant annet var det trykket opp 
kampanjemateriell til Revmatikerdagen. Så 
kom koronaen, og det ble umulig å 
gjennomføre stands osv i lokalmiljøene. 
Kampanjen ble dermed hel-digital. 

Det ble laget en nettside (foreldredrømmen.no) 
med mange og varierte artikler om 
svangerskap og revmatisk sykdom. Artikler, 
tips og triks ble delt på web, nyhetsbrev, vår 
facebookside, Instagram, snapchat og i det 
digitale medlemsbladet R-magasinet. 

Det ble også solgt inn saker til lokale aviser 
over hele landet.

Tallene viste i etterkant at kampanjen var 
vellykket. Den skapte mye engasjementet i 
sosiale medier i form av kommentarer, delinger 
og egne publiseringer. Budskapet om at 
foreldredrømmen er mulig, du må bare snakke 
med fagpersoner i helsevesenet først slik at du 
får de gode rådene du bør følge, nådde helt 
klart gjennom.
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NRFs tilbud til tillitsvalgte i fylkeslag og 
lokallag

Kurs/kompetanseheving
I 2020 hadde vi mange planer for spennende 
kurs og kompetanseutviklingstiltak for våre 
tillitsvalgte, men da koronaen satte det en 
stopper for de planene vi hadde måtte vi 
omstille oss. Vi måtte tenke nytt og 
annerledes, og på den måten klarte vi å ta NRF 
og våre tillitsvalgte inn i en digital verden der 
vi kunne kjøre flere kurs og vi kunne målrette
kurstilbudet på en helt ny måte.

NRF er medlem av Studieforbundet FUNKIS. 
Gjennom å registrere og rapportere kurs og 
studieaktivitet via deres portal mottar NRF 
opplæringstilskudd og tilretteleggingsmidler 
derfra. Tilskuddene blir utbetalt til det 
organisasjonsleddet som har vært 
kursarrangør, dvs lokalforening, fylkeslag, 
landsdekkende diagnosegrupper, BURG eller 
NRF sentralt. 

På grunn av korona ble minimumstimer for et 
kurs satt ned fra 8 til 4 timer, og man kunne 
også søke om tilskudd for nettbaserte kurs. 

Totalt ble det i 2020 gjennomført 1344 kurs 
kurs på til sammen 20 486 timer i hele NRF.
Sammenlignet med 2019 er dette en nedgang 
på 828 kurs og 22 693 kurstimer. Dette viser 
at selv i et unntaksår der det meste ble avlyst, 
så har det vært avholdt en god del kurs i alle 
organisasjonsledd i NRF. Igjen står NRF seg 
som en av de største kursarrangørene under 
studieforbundet FUNKIS.

I 2020 ble det gjennomført 4 kurs i nasjonal 
regi som ble rapportert til FUNKIS:

• Matnyttig – et kostholdskurs, Bodø

• Likepersonskurs – opplæring i rapportering, 
Oslo

• Nettkurs i organisasjonsutvikling – digital 
kompetanseuke for tillitsvalgte, digitalt

• Nettkurs for IP kontakter, digitalt

Digitale kurs og webinarer 2020

Våren 2020 tok vi i bruk et digitalt 
webinarsystem, WebinarNinja, under den 
digitale kompetanseuka. Dette viste seg raskt å 
være en god plattform som vi også kunne 
bruke videre. Her kunne vi komme ut med 
målrettede kompetansetiltak på en effektiv og 
engasjerende måte.

Oppsummert kan vi vise til følgende tall i 2020:

Brukere: 693 unike brukere hadde registrert 
seg i webinarportalen pr. 31.12.2020 og de 
fleste brukerne har deltatt på flere webinarer
gjennom året. 

I kompetanseuka i mai 2020 hadde vi over 
2000 deltakere totalt fordelt på 31 webinarer. 

Webinarer: Totalt ble det planlagt 58 webinarer
via WebinarNinja. Av disse ble to stk avlyst og 
ett webinar fikk tekniske problemer med lyd og 
ble flyttet.

Kompetanseuka i mai sto for 31 webinarer.
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Antall webinarer fordelt på emner

De mest populære webinarene hadde opp 
mot 200 deltakere, men ellers var 
snittdeltakelsen 49,8 deltakere pr. webinar. 

NRF-skolen

For å støtte og inspirere medlemmer og 
tillitsvalgte over hele landet har NRF jobbet 
aktivt med en egen e-læringsportal over flere 
år. Portalen fikk navnet NRF-skolen og ble 
lansert i 2019.

På grunn av den økonomiske situasjonen til 
NRF måtte vi i 2020 finne en ny og rimeligere 
leverandør av en slik portal.  Ny portal kom 
på plass i slutten av året og vil utvikles med 
innhold utover i 2021.

Organisasjonsarbeid/

tillitsvalgte

12

Likepersonsarbeid 10

Interessepolitikk 7

FUNKIS/studieledere 4

Internt diagnosearbeid 4

Trening/helse/friskliv 9

BURG 5

Prosjektarbeid 1

Kommunikasjon 2

Fagwebinarer/Eksterne 4

SUM 58
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Marked og innsamling

Apotek 1 sa opp avtalen i 2020 og vi har 
jobbet med å få inn en ny apotekkjede. Det 
arbeidet fortsetter i 2021.  

I 2020 ble det inngått avtale med 
treningssenterkjeden Actic og nettbutikken 
Hjelpemiddelpartner. Alle medlemmer får nå 
15 % rabatt på ordinære medlemskap i Actic. 
Actic er en landsdekkende med 24 
treningssentre i 13 fylker. Sentrene tilbyr 
trening og gruppetrening. 20 av sentrene har 
basseng som inngår i medlemskapet. Se 
www.actic.no. 

Hjelpemiddelpartner har et omfattende tilbud 
av hjelpemidler. Medlemmene i NRF får 15 % 
rabatt på alle produkter i nettbutikken. I 
nettbutikken finnes praktiske småhjelpe-
midler som boksåpnere, gripehjelpemidler, 
kniver og andre smarte kjøkkenting, men 
også større hjelpemidler som løftestoler. Se 
www.velferdsbutikken.no. 

Hjelpemiddelpartner har også forpliktet seg 
til å kjøpe minst to annonser i R-magasinet 
pr år.

På tross av korona, har vi klart å øke 
nettoinntekten fra privatpersoner til NRF 
fra 2019 til 2020. Når det gjelder 
næringslivssamarbeid har flere av de 
planlagt prosjektene blitt avlyst eller 
utsatt som følge av viruset, slik at 
inntekten fra disse har gått ned. 

Det blir viktig for fremtidig lønnsomhet at 
arbeidet med å finne nye givere prioriteres. 
Digitale kanaler og flere betalingsløsninger 
(VIPPS, SMS-betaling) er også viktig for å 
sikre god inntekt i årene som kommer. 
Viktigst av alt, er å finne og spisse gode 
budskap og historier som motiverer giverne 
til å gi.  

Samarbeidet om å sette fokus på hjerte- og 
karlidelser blant revmatikere er finansiert og 
tar sikte på å bli en årlig kampanje for NRF. 
Samarbeidet med legemiddelindustrien vil bli 
videreført straks viruset slipper tak. 

Samarbeid med næringslivet
Samarbeidsavtaler med legemiddelindustrien 
ble preget av korona, da flere av de planlagte 
aktivitetene ble avlyst i 2020. Det årlige 
bindevevsseminaret, diagnosegruppe-
samlinger, Holmenkollstafetten, Oslo triatlon 
m.fl. ble alle avlyst som følge av viruset. 
Hovedfokus har derfor vært å få etablert et 
samarbeid om en kampanje som skal sette 
fokus på at revmatikere har høyere risiko for 
å også få hjerte- og karlidelser. Kampanjen 
er finansiert og ble så smått lansert høsten 
2020, med planlagt opptrapping i 2021. 
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Facebook
Facebook som innsamlingskanal viser en 
negativ trend. I 2020 fikk vi inn 56 606 
kroner mot litt over 120 000 kroner i 2019. I 
hovedsak er dette folk som starter egne 
innsamlingsaksjoner til for eksempel  
bursdager. Mindre aktivitet i organisasjonen 
som følge av korona er nok en del av årsaken 
til nedgangen. Reuma-Sol har fått mye fokus 
på facebook i 2020. Det har ikke utløst mer 
giverglede til NRF. Tidligere tester viser at 
andre budskap som barne- og 
ungdomsarbeid, likemannsarbeid, 
rådgivningstelefonen og forskningsformidling 
gir bedre respons. 

Bingolokalene ble stengt i store deler av 
2020, men ga likevel i overkant av 53 600 
kroner i 2020. Året før fikk vi inn 125 000 
kroner på bingo.  

Testamentgaver og «gi gaven videre»
NRF var i 2020 med på en 
holdningskampanje om testamentariske 
gaver i samarbeid med flere organisasjoner. 
Kampanjen er initiert av Innsamlingsrådet. 
NRF får lite testament-gaver sammenlignet 
med andre organisasjoner vi sammenligner 
oss med. Vi håper og tror at deltakelsen i en 
felles kampanje vil gi et løft i årene framover. 

NRF var også i 2020 med som formål i 
gigavenvidere.no som ble lansert i 2019. 
Dette er en tjeneste der bedrifter osv kan gi 
gaver, som mottakeren kan gi videre til et 
veldedig formål. Det har foreløpig ikke gitt 
noen inntekter til NRF, men det er gratis å 
være med i dette samarbeidet. 

Giverkampanjer og støttevenner
Det ble sendt ut fem adresserte 
giverkampanjer til medlemmer og givere i 
2020. Til sammen har disse kampanjene gitt 
en bruttoinntekt på litt over 2,8 millioner 
kroner. Nettoresultat var i underkant av 1 
million kroner. Det ble også vedtatt å sende 
ut en sms til alle medlemmer med 
oppfordring til å støtte Reuma-Sol samtidig 
som NRFs juleaksjon gikk ut per post. 
Juleaksjonen gikk derfor langt dårligere enn 
forventet blant medlemmene. Nettoresultat 
på juleaksjonen ble ca. 250.000 kroner 
dårligere som følge av Reuma-Sol sms som 
ble sendt samtidig. 

Det er fortsatt krevende og kostbart å få inn 
nye givere, men tvilling-analyser har gjort 
adressekjøp noe mer lønnsomt. Det ble 
rekruttert 190 nye givere i 2020. I tillegg ga 
bilaget i ukebladet Hjemmet til jul nesten 
200 nye givere.  Det koster over 500 kroner 
å rekruttere en giver, men på sikt er dette 
svært lønnsomt fordi 10-15 % blir 
StøtteVenner. 

StøtteVenn, NRF sitt program for faste 
givere, ble lansert sommeren 2019. Fram til 
31. desember 2020 har vi rekruttert 911 
StøtteVenner, som har gitt litt over 640 000 
kroner i 2020. Det er en god økning fra 2019 
da inntekten var litt under 240 000 kroner. 
StøtteVenn vil fortsatt være et 
satsningsområde i 2021, da det gir frie og 
forholdsvis forutsigbare inntekter. 
Hovedutfordringen er at NRF har for få 
givere, medlemmer og støttespillere som kan 
overføres til å bli StøtteVenner.  
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Ekstern og intern kommunikasjon i 2020

Internkommunikasjon
Medlemsbladet R-Magasinet ble digitalisert i 
2020. Artikler ble jevnlig publisert på 
nettsiden. Fordi vi har en stor 
medlemsgruppe som sliter med å forholde 
seg til digitale løsninger, valgte vi i tillegg å 
samle artikler i en digital utgave hver åttende 
uke. Det kom seks digitale utgaver i 2020. 
Den digitale utgaven ble lagt på nettsiden, 
slik at man kunne skrive ut og lese på papir 
dersom man ønsket. I tillegg ble bladene 
sendt til medlemmer uten e-post gjennom 
hele 2020. 

I tillegg fikk medlemmer med e-post 
registrert i NRF (ca 23 000 personer) tilsendt 
nyhetsbrev på e-post annen hver torsdag 
gjennom hele året, med pause i juli. I 
nyhetsbrevet informerer vi om aktuelle 
arrangementer, linker til kunnskapsartikler 
publisert på nettsiden, informerer om siste 
nytt om aktuelle prosjekter, inviterer til å 
delta i spørreundersøkelser, holder folk 
orientert om pandemien og hva som er viktig 
i den forbindelse og minner om 
medlemsfordeler for eksempel. Vi ser at 
nyhetsbrevene blir godt mottatt. Statistikken 
viser at ca halvparten jevnt over åpner dem, 
og det er bra for et nyhetsbrev. 

Vi har etablerte kontoer på Facebook og 
Instagram. Vi publiserer jevnlig og ser at vi 
stadig får flere følgere i disse kanalene. Det 
er vi selvsagt fornøyd med og regner med at 
det kommer av at målgruppene opplever at 
vi poster relevant informasjon i disse 
kanalene.  

Kommunikasjon – eksternt
Som en del av arbeidet med omstilling, 
visjon og verdier osv ble det i 2019 gjort en 
jobb for å samkjøre og friske opp den 
grafiske profilen til NRF. Dette arbeidet skulle 
føres videre i 2020 blant annet med en 
prosess som skulle føre fram til en diskusjon 
om nytt navn og eventuelt oppgradert/ny 
logo på landsmøtet i 2021. Denne prosessen 
ble ført et stykke på vei med navne-
konkurranse osv, men ble aldri sluttført. 
Fokuset ble lagt på Reuma-Sol og 
ekstraordinært landsmøte høsten 2020 for å 
avgjøre skjebnen til hotellet/behandlings-
senteret i Spania. Etter landsmøtet ble 
ressursene lagt inn i redningsaksjonen for 
Reuma-Sol og  fornyingsdiskusjoner og 
navneendringer ble lagt på is. 

I 2020 ble det satt i gang et større prosjekt 
for å spre budskapet om at folk med 
inflammatoriske betennelsessykdommer har 
større sjanse enn befolkningen for øvrig for å 
få hjerte- og karproblemer. Forskningen viser 
klart sammenhengen. Det gjelder dermed å 
få medlemmene til å bli oppmerksomme på 
sammenhengen og etterspørre oppfølging av 
hjerte og kar i helsevesenet. Samtidig ønsker 
vi å få slik oppfølging inn i retningslinjene for 
behandling av disse sykdommene og vi 
ønsker å gjøre leger og andre som behandler 
folk med disse diagnosene oppmerksom på 
sammenhengen slik at disse selv kan ta opp 
problematikken med sine pasienter.   

Det ble gjennomført en runde der vi inviterte 
ulike kommunikasjonsbyråer til å presentere 
skisse til løsning. Ut fra diverse omganger i 
en slik kvalifiseringsrunde, valgte vi byråene 
Leidar, Handverk og Heisholt til å utgjøre 
trekløveret som skulle jobbe ut en kampanje 
som kan føre mot målet, å gjøre 
målgruppene oppmerksomme på viktigheten 
av at de ber om oppfølging av hjertehelsen 
sin. Som første ledd i kampanjen ble det 
laget en film høsten 2020 og etablert en 
landingsside på internett. 

Det ble i tillegg videreført et arbeid for å 
visuelt tegne ut et mer moderne nettside og 
oppgradere strukturen på siden. Dette 
arbeidet skal videreføres i 2021.
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Medlemsutvikling

Medlemsverving har hatt fokus gjennom hele 
året. Det viktigste arbeidet med å beholde og 
rekruttere medlemmer skjer lokalt. Aktive 
lokallag med relevante aktiviteter som 
medlemmene verdsetter og deltar i, er den 
viktigste motivasjonsfaktoren for svært 
mange. Mange lokallag har vært kreative, og 
funnet måter å drive aktivitetene på som 
holder seg innenfor de gjeldende 
smittevernreglene på stedet. 

I tillegg er jevnlig kommunikasjon viktig. 
Mange vet for lite om hva vi egentlig jobber 
med og tilbyr. Vi la stor vekt på å 
kommunisere i alle våre kanaler. På 
hjemmesiden, Facebook og vi sendte ut 
jevnlige nyhetsbrev ut til alle våre 
medlemmer.

Utviklingen de siste årene har vist at 
NRF har hatt et ganske stabilt 
medlemstall, men Korona-epidemien har 
gjort at vi har fått en nedgang i 2020.

Etter to år med økning hadde vi i 2020 en 
nedgang på 2 137 betalende medlemmer. 
Det er likevel ganske bra å beholde så mange 
betalende medlemmer i en tid hvor 
aktiviteten i lagene har vært sterkt 
begrenset, eller helt lagt ned på grunn av 
korona-epidemien. 

Pr 31. desember 2020 hadde NRF 31 975 
betalende medlemmer, mot 34 112 året før. 
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Generalsekretær og assisterende 
generalsekretær slutter i NRF

Generalsekretær Bente Slaatten slutter i 
NRF. Det samme gjør assisterende 
generalsekretær Roger Håkon Skår. 
Årsaken er uenighet om hvilken retning 
Norsk Revmatikerforbund skal gå i.

– Det er ingen dramatikk i dette. Vi er begge 
uenige i satsingen som ble vedtatt på det 
ekstraordinære landsmøte i oktober, og da er 
det naturlig at vi går og overlater roret til 
andre som kan gå inn i den satsingen med stor 
iver, sier Slaatten og Skår i en uttalelse. 

Det var på ekstraordinært landsmøte i oktober 
det ble vedtatt at Norsk Revmatikerforbund 
skal satse videre på Reuma-Sol, som er 
forbundets eget hotell og behandlingssenter i 
Spania. Driften på Reuma-Sol er innstilt da 
driftsselskapet på Reuma-Sol er konkurs. 
Norsk Revmatikerforbund arbeider med å sikre 
eiendommen for at det fortsatt skal være mulig 
å få et tilrettelagt tilbud for revmatikere på 
Reuma-Sol. 

Forbundsstyret begynte i 2020 prosessen med 
å ansette ny generalsekretær. 
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Styret og komitéer Styret og komiteer
før ekstraordinært etter ekstraordinært 
landsmøte 2020 landsmøte 2020

Forbundsstyre
Styreleder Tor Eivind Johansen
Første nestleder Anne Marie Smeplass
Andre nestleder Mona Larsen
Styremedlem Asbjørn Aamot
Styremedlem Jan Halvard Relbe-Moe

Burg-representant Anna Bollestad Jøsok
Ansattrepresentant Christian Pollock Fjellstad

Første vara Anita Bergman
Andre vara Berit Glesaaen
Tredje vara Anette Vollan

Vedtekstkomité
Leder: ubesatt (trakk seg etter 
ekstraordinært landsmøte)
Medlem: ubesatt (trakk seg etter 
ekstraordinært landsmøte)
Medlem: Roar Aspen
Vara 1: Olav Malmo
Vara 2: Roger Thorstensen

Kontrollkomiteen
Leder: Janet Jacobsen
Medlem: Eivor Westeng
Medlem: Havtor Tryggstad
Vara 1: Eilif Nordseth
Vara 2: Anne Grete Bodin Erdal

Valgkomiteen
Leder Wenche Pedersen
Medlem: Mari Mikkelborg
Medlem: Gøran Johnsen
Vara 1: Dagny Venke Villa
Vara 2: Irene Østrem

Forbundsstyre
Styreleder Kjerstin Fjeldstad
Første nestleder Anne Marie Smeplass
Andre nestleder Tor Eivind Johansen
Styremedlem Asbjørn Halsebakke
Styremedlem Fatima Lavoll

BURG representant Anne-Bjørg Evenstad
Ansattrepresentant Julie Ness

Første vara Reidar Lauritsen
Andre vara May Britt Mykjåland
Tredje vara Marleen Margrethe Rones

Vedtekstkomité
Leder: Jorun Hildonen
Medlem: Solveig Thue
Medlem: Roar Aspen
Vara 1: Olav Malmo
Vara 2: Roger Thorstensen

Kontrollkomiteen
Leder: Janet Jacobsen
Medlem: Eivor Westeng
Medlem: Havtor Tryggstad
Vara 1: Eilif Nordseth
Vara 2: Anne Grete Bodin Erdal

Valgkomiteen
Leder Wenche Pedersen
Medlem: Mari Mikkelborg
Medlem: Gøran Johnsen
Vara 1: Dagny Venke Villa
Vara 2: Irene Østrem
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Rapport til NRFs landsmøte fra styret i Reuma – Sol SL (eiendom) 
 
Ekstraordinært landsmøte 10.10.20 
Bakgrunnen for ekstraordinært landsmøte var at et flertall i forbundsstyret ønsket å selge 
eiendommen etter at driftsselskapet Reuma – Sol Senter hadde gått konkurs grunnet 
pandemien.  
 
Da pandemien rammet, stengte senteret og inntektene forsvant. Ansatte ble permittert, 
men flere kostnader fortsatte å løpe og egenkapitalen ble tapt. Siden eier ikke hadde 
mulighet til å bidra med kapital, var konkurs eneste utvei i henhold til spanske lover og 
regler. Forbundsstyret gjorde samtidig vedtak som førte til at eiendomsstyret opplevde å bli 
satt under administrasjon og dermed trakk seg. Et nyoppnevnt styre i eiendomsselskapet 
leverte selskapet til oppbud og konkursbeskyttelse gjennom spansk advokat med formål om 
salg. Konkursen i Reuma-Sol Senter gjorde det umulig for NRF å etablere et nytt driftsselskap 
og konkursbehandlingen har vært en krevende prosess med flere rettsaker. Disse anses nå 
for avsluttet.   
 
9 fylkeslag krevde dermed ekstraordinært landsmøte der saken om Reuma – Sol skulle 
behandles. Disse fylkeslagene utarbeidet et motforslag til salg med blant annet forslag om 
dugnad for å redde eiendommen og forslag om å styrke NRFs rolle som eier av 
eiendomsselskapet. Dette fikk flertall og da trakk eiendomsstyret seg umiddelbart og det nye 
forbundsstyret etablerte et nytt eiendomsstyret som fikk i oppdrag å realisere vedtaket fra 
ekstraordinært landsmøte. 
 
Vedtaket: 

 

• Landsmøtet ønsker å bevare Reuma – Sol som et tilbud for norske revmatikere 
 

• Med utgangspunkt i utsendte skisse til plan for forretningsdrift og oppstart får styret i 
Reuma – Sol Eiendom i oppgave å legge fram endelig opplegg for reoppstart snarest 
mulig for forbundsstyret. Forbundsstyret og eiendomsstyret skal arbeide tett 
sammen for å ivareta Reuma – Sol. 
 

• NRF dekker advokatutgiftene som er påløpt i forbindelse med oversendelse av 
Reuma – Sol Eiendom til oppbud. 
 

• Eiendomsstyret forhandler med bank Santander om forlengelse av nedbetalingstiden 
av lånet på eiendommen. 
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• Eiendomsstyret vurderer muligheten for lån i Norge eller rammelån i 
Spania for å finansiere utgifter fram mot at Reuma – Sol kan leie ut og starte drift 
etter endelig forretningsmodell. 
 

• Det startes en frivillig dugnad i organisasjonen for å samle inn penger til Reuma – Sol. 
Dugnaden ledes av forbundsstyret og administrasjonen. 
 

• En medarbeider i administrasjonen i Oslo skal tildeles Reuma – Sol som 
arbeidsoppgave og styrke organisasjonens eieransvar.  Medarbeideren skal også 
være eiendomsstyrets kontaktperson i organisasjonen. 
 

• Arbeidet med å bevare Reuma – Sol legges fram på landsmøtet i 2021 til informasjon 
og vurdering. 

 
Eiendomsstyrets arbeid med å oppfylle vedtaket 
Styret satte straks i gang arbeidet med å forhandle med banken for å oppnå avtale om 
avdragsutsettelse ut 2021 og for å utvide nedbetalingstiden av lånet. Det ble holdt flere 
møter med banken og utarbeidet en rekke dokumenter. Bankens avdeling i Madrid innvilget 
i januar både avdragsutsettelse og utvidelse av nedbetalingstiden. Lånet løper nå til 2031.  
 
Samtidig startet man den vedtatte innsamlingsaksjonen for å skaffe midler til å holde 
eiendommen flytende fram til man kunne åpne etter pandemien. Grunnet usikkerheten om 
man klarte å redde eiendommen, gjorde forbundsstyret vedtak om å tilbakebetale 
donasjonene hvis man så at dette ikke var mulig. Totalt per utgangen av juli  er det samlet 
inn ca 2 mill nok. Pengene har vært og er fortsatt helt avgjørende for arbeidet med å bevare 
eiendommen i NRF.  
 
Fra og med februar har kostnader knyttet til eiendommen blitt dekket av innsamlede midler 
og etter hvert leieinntekter. Dermed har ikke NRF blitt belastet med utgifter vedrørende 
eiendommen fra samme tid. 
 
Parallelt med dette har styret arbeidet intenst for å finne nye leietakere og investorer for å 
oppfylle landsmøtets vedtak. Ulike løsninger er vurdert og det er forhandlet med flere 
interessenter. Noen interessenter har også etter hvert falt fra og det har vært ulike 
oppfatninger i styret om hva som ville være de beste løsningene. Forhandlingene er sluttført 
og avtaler er gjort med det spanske LOL Hotel & Resort.  
 
Avtalene er gjort i flere trinn. Ved utgangen av april ble det inngått avtaler om utleie av 
restauranten, Fincaen og butikken. Butikken leies ut fra august. Disse avtalene er på 5+5 år 
med mulighet for fornyelse. I tillegg ble det gjort avtale om utleie av 8 leiligheter til 
språkskole. Disse 8 leilighetene skal de selv pusse opp og leien gjenspeiler dette. Leietiden er 
også her 5+5år med mulighet for fornyelse.  
 
I starten av mai ble man også enig om leieavtale for resten av komplekset, hotell og de 
resterende leilighetene, med samme leietaker. Avtalen er på 2,5+2,5 år med mulighet for 
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forlengelse. Alle leieavtalene oppjusteres med konsumprisindeksen hvert år. I 
tillegg betaler de 1% av overskuddet fra 2024.  
 
Med utgangspunkt i utarbeidede resultat- og likviditetsbudsjett mener styret at de inngåtte 
avtalene setter oss i stand til å bevare eiendommen med en sunn økonomi. Selvsagt kreves 
det god innsats med markedsføring for de nye driverne og her må NRF også bidra. Vedtaket 
om å styrke NRFs eierskap er fulgt opp i generalforsamling og oversendt forbundsstyret. 
Samtidig er eiendomsstyret styrket med generalsekretæren som medlem.  
 
Tilbud til norske revmatikere 
For å oppfylle første punkt i vedtaket fra ekstraordinært landsmøte, ble det gjort egen avtale 
om tilbudene til norske revmatikere. Punktene nedenfor utgjør denne delen av avtalen med 
leietager og eiendomsstyret mener at tilbudet dermed skal være sikret: 
  

• NRFs medlemmer skal være prioriterte gjester både i forhold til enkeltreiser, 
gruppereiser og langtidsopphold i perioden etter påske til medio juni og medio 
august til ut oktober til konkurransedyktige priser.  

• Langtidsopphold skal være tilgjengelig for våre medlemmer i perioden begynnelsen 
av november til medio mars til konkurransedyktige priser.  

• Direktebestilling skal være mulig for de som ønsker det både gruppevis og 
individuelt. Gruppereisene avtales med norsk reiseoperatør .  

• Grupper fra NRF kan fritt benytte alle fasiliteter på senteret til sine aktiviteter.  

• Leietager forplikter å tilby, etter ønsker fra reisebyrå/grupper som kommer, utflukter 
til konkurransedyktige priser.  

• Tilbud om transfertjenester etableres og inneholder tilbud om tjenester for 
rullestolbrukere og gjester med fysiske bevegelseshemminger (universell utforming) .  

• Gjester med fysiske bevegelseshemminger får leiligheter/hotellrom tilpasset sine 
behov .  

• Gjestene må ha tilgang på en kontaktperson når resepsjonen ikke er bemannet.  

• Restauranten må gi tilbud om minimum 2 måltid per dag og tilrettelegge for/gi tilbud 
om mat tilpasset ulike matintoleranser som f.eks. cøliaki, diabetes, osv. Gjestene må 
kunne bestille takeaway ved begrenset åpningstid.  

• Det skal alltid være tilgjengelig minst ett basseng som er oppvarmet til 34 grader. 
Saltvannsbassenget skal være åpent.  

• Det skal være tilbud om fysioterapeutisk behandling av autoriserte fysioterapeuter 
på anlegget. Tilbudet skal være i tråd med HELFOs retningslinjer for refusjon og 
omfatte ferdig utfylte skjema og epikrise til HELFO .  

• Det skal være tilgang på sykepleie- og legetjenester (gjerne avtale med Imed Levante 
som har skandinavisktalende personale) .  

• Det er ønskelig at noen i personalet behersker skandinavisk.  

• Leietager etablerer kundetilfredsmålinger for revmatikerne som sendes 
eiendomsselskapet hvert kvartal. Målingene skal vise en tilfredshet i øvre kvartil.  

• Norsk Revmatikerforbund skal markedsføres i resepsjonen, og det skal alltid være 
plass for NRFs brosjyrer på stedet . 

 
Oppsummering og vurdering 
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Det har vært et omfattende og vanskelig arbeid å få alt på plass. I tiden 
eiendommen var nedstengt, var det kun direktør Dorothy Huskisson Hansens innsats som 
gjorde at eiendommen ble godt ivaretatt, mye vedlikehold ble gjort, mange investorer fikk 
rundtvisning, formaliteter med advokater, bank, byråkrati og leietager ble gjennomført. 
Samtidig har hun vært tolk både skriftlig og muntlig, utarbeidet ulike kalkyler og budsjett 
samt holdt møter med styret en gang i uka. Uten Dorothy hadde vi ikke kommet i havn 
under pandemien. Styret retter en stor takk til henne.  
 
Styret vurderer det slik at ved å inngå avtale med spanske aktører og investorer, har 
eiendommen kunnet åpne for spanske gjester på et tidspunkt det ikke har vært mulig for 
norske gjester å fylle opp stedet. Dette har sikret eiendomsselskapet leieinntekter fra et 
tidligere tidspunkt. Leietagerne har allerede investert mye penger og arbeid for at 
eiendommen skal framstå innbydende og fristende for gjester. De er lokale personer med et 
stort nettverk og omfattende kunnskap. 
 
Styret ser at det fremdeles er en stor jobb å gjøre med å hjelpe til slik at grupper og 
enkeltpersoner fra Norge tar i bruk stedet i minst samme grad som tidligere. Denne jobben 
er man i full gang med og sammen med forbundsstyret og administrasjonen har vi store håp 
om at dette vil vi lykkes med. 
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På de påfølgende sidene følger: 

• Konsernregnskap NRF 2019 

• Årsberetning NRF 2019 

• Årsregnskap 2019 – Barnefondet 

• Årsregnskap 2019 – Forskningsfondet 

• Årsregnskap 2019 – Holmsens Legat 

• Årsregnskapet 2019 – Jan A. Pahles legat 

• Årsregnskap 2019 – Randi Marie og Bjarne Holmens stiftelse 
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På de påfølgende sidene følger: 

• Konsernregnskap NRF 2020 

• Årsberetning NRF 2020 

• Årsregnskap 2020 – Barnefondet 

• Årsregnskap 2020 – Forskningsfondet 

• Årsregnskap 2020 – Holmsens Legat 

• Årsregnskapet 2020 – Jan A. Pahles legat 

• Årsregnskap 2020 – Randi Marie og Bjarne Holmens stiftelse 

 

 

  

LM-sak 6/21 

Årsberetning og 

årsregnskap 2020 
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MANDAT 

NRFs kontrollkomité er landsmøtets kontrollorgan.  

Komitéen skal kontrollere at virksomheten er i samsvar med NRFs formål og vedtekter samt 

at vedtak fattet av besluttende organer blir iverksatt. 

Kontrollkomitéen er et nøytralt og uavhengig organ. 

 

SAMMENSETNING  

Etter det 28. ordinære landsmøtet har kontrollkomitéen hatt følgende sammensetning: 

Leder       Janet Jacobsen 

Sekretær   Eivor Westeng 

Medlem   Havtor Tryggestad 

1. varamedlem Eilif Nordseth 

2. varamedlem Anne Grete Bodin Erdal 

 

Komitéens medlemmer mottar ikke honorar. 

 

KOMITÉENS ARBEID 

 

Møter 

Kontrollkomitéen har hatt 7 møter, 5 SKYPE møter, 1 telefonmøte, 1 fysisk møte og 

behandlet 27 registrerte saker. Mellom møtene har komitéens medlemmer hatt mye kontakt 

pr. telefon og e-post for å løse et økende antall henvendelser fra tillitsvalgte. Vi bestreber oss 

på å løse saker før de blir registrert som saker.   

Varamedlemmer har fått tilsendt innkallinger og referater til orientering. 

Komitéens leder har hatt samtaler med forbundsleder og generalsekretær og kontakt med flere 

i administrasjonen etter behov for orientering og for å besvare spørsmål. 

Komitéens leder har deltatt i 3 styremøter digitalt der revisor har vært til stede. 

Kommunikasjonen med forbundsstyret og administrasjonen har vært god. 

LM-sak 7/21 

Rapport fra kontrollkomité 
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Landsmøtet 2019 

I forkant av landsmøtet ble det avholdt ekstraordinært landsmøte for å endre vedtektenes  

§ 2 – VI-VII-VIII og § 4-IV slik at disse ble i henhold til det offentliges forskrift om tilskudd. 

Gjennomføringen av ordinært landsmøte var tidsmessig lagt opp etter rammer som viste seg 

ikke å være realistiske, da flere saker ikke ble behandlet på tilfredsstillende måte. 

Protokollen er underskrevet og godkjent av de som landsmøtet valgte. 

Kontrollkomitéen har minnet om vedtak i  

 

LM-sak 11/19 Vedtektsendringer §7-I Diagnosearbeidet i organisasjonen som ble utsatt til 

landsmøte i 2021. 

 

LM-sak 10/19.6 – Sammen om fremtiden – Visjon og Verdier 

Da tidligere administrasjon/forbundsstyre ville gjennomføre merkevareprosjektet gradvis etter 

landsmøtet i 2019, viste kontrollkomitéen til vedtaket som ble gjort i saken. Prosessen skulle 

fortsette, men vedtak om merkevareprosjektet ble utsatt til landsmøtet i 2021. 

 

Ekstraordinært landsmøte 2020 

Forut for ekstraordinært landsmøte i oktober 2020 ble vedtektskomitéen og kontrollkomitéen 

konsultert om hvem som var å anse som delegater. Begge komitéer fastholdt at det var de som 

ble valgt i forbindelse med ordinært landsmøte i 2019. Landsmøtet valgte å se bort fra 

uttalelsene. 

 

Kontrollkomitéen har følgende bemerkninger til gjennomføringen av EOLM: 

 

1. Da EOLM-sak 07/20 Mistillit til forbundsstyret skulle behandles, ble det fra dirigentbordet      

opplyst at det kreves 2/3 flertall for å bli vedtatt. 

Ifølge NRFs avstemmingsregler skal innkomne saker avgjøres ved alminnelig flertall. 

Om avstemmingsreglene fravikes, skal dette tas opp under forretningsorden og stemmes over. 

Det ble ikke gjort. 

 

2. Samtlige i forbundsstyret skulle vært erklært inhabile da de var å regne som part i saken 

som skulle behandles. Dette ble ikke gjort. 
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3. Mistillitsforslaget ble vedtatt og forbundsstyret kastet, men samtlige var med i de 

påfølgende diskusjonene og avstemmingene. 

Når et styre blir kastet, fratrer det med øyeblikkelig virkning. De er ikke lenger delegater og 

mister derfor tale-/forslags- og stemmerett. 

 

Vedtekter  

Vedtektskomitéen er NRFs organisasjonsfaglige utvalg angående vedtekter og andre faglige 

spørsmål i den sammenheng.  

Enkelte henvendelser om tolkning av vedtekter har kontrollkomitéen besvart i samråd med 

vedtektskomitéens leder. 

Kontrollkomitéen ble invitert til å komme med innspill til vedtektsendringer basert på vår 

erfaring. Kontrollkomitéens leder har deltatt i 2 digitale møter med vedtektskomitéen. 

 

PROTOKOLLER/RAPPORTERING 

Forbundsstyret  

Kontrollkomitéen har i landsmøteperioden gjennomgått alle protokoller fra styremøtene. 

Komitéen har i enkelte saker tilskrevet forbundsstyret.  

Kontrollkomitéens merknader har blitt tatt til følge. 

 

Fylkeslag 

Det er utarbeidet rutiner som forenkler innsendelse av protokoller. Det er viktig for 

kontrollkomitéens arbeid at protokoller sendes fortløpende. 

Kontrollkomitéen vil nok en gang påpeke viktigheten av fylkesstyrenes ansvar og 

kontrollfunksjon overfor lokalforeningene/-lagene. 

 

Årsmøter 2020 og 2021 

Fylkeslag 

Rapportering skal følge vedtektenes §10-V.  

Kontrollkomitéen har gjennomgått årsmøteprotokoller for 2020 og 2021 og tilskrevet de 

fylkeslag der det har forekommet avvik. 

Årsmøte i fylkeslagene ble i 2020, med enkelte unntak, og 2021 gjennomført digitalt pga. 

Covid-19. 
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Lokalforeninger/-lag 

Rapportering skal følge vedtektenes §13-V. 

Kontrollkomitéen har hatt en økning i henvendelser som gjelder lokalforeninger/-lag. 

Årsmøter i 2020 ble gjennomført på vanlig måte. Årsmøtene i 2021 ble pga. Covid-19 stort 

sett gjennomført digitalt eller på e-post. 

 

NRFs EIENDOM I SPANIA 

Reuma-Sol Senter S.L.U. ble begjært konkurs våren 2020.  Etter en storstilt 

redningsoperasjon av organisasjon og enkeltmedlemmer for å beholde eiendommen, er det i 

2021 inngått avtale om utleie av hele eiendommen.  

 

EOLM-sak 06/20 Reuma-Sol 

Kontrollkomitéen anser at vedtaket i forbindelse med ovenstående sak er oppfylt. 

 

ØKONOMI 

Som alltid har oppfølging av forbundets økonomi også i denne landsmøteperioden vært en 

prioritert oppgave for kontrollkomitéen. 

Kontrollkomitéen skal påse at økonomiske disposisjoner er i samsvar med NRFs økonomi og 

vedtak og anser at dette er oppfylt. 

Kontrollkomitéen har overfor forbundsstyret skriftlig uttrykt sin bekymring for NRFs 

økonomi i forbindelse med NRFs eiendom i Spania. 

 

Konsernregnskap 2019 og 2020 

Årsberetning og regnskap med revisjonsberetning er sendt inn og godkjent hos Brønnøysund.  

Konsernregnskapet 2019 og 2020 med balanse og noter ble godkjent av forbundsstyret 

henholdsvis 02.06.2020 og 30.08.2021 

Kontrollkomitéen har gjennomgått konsernregnskapene. 

Årsresultat 2020 ble med et overskudd på 1.1mill. en vesentlig forbedring fra underskuddet i 

2019. 

Egenkapitalen er hovedsakelig bundet opp i langsiktige aksjer og pensjonsmidler. Når det 

gjelder likviditet, har den hatt en negativ utvikling de siste fire årene, noe som skyldes 

underskudd i driften, samt lån/egenkapital til Reuma-Sol og følgelig tæring på likviditeten. 
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Det er positivt at styret fortsetter å holde driftskostnader på et nivå som tilsvarer forventede 

driftsinntekter. 

Regnskapsrapporteringen har vært tilfredsstillende i hele perioden. 

 

ORGANISASJONEN 

NRF er en brukerstyrt organisasjon med mange tillitsvalgte. Det er viktig at tillitsvalgte og 

ansatte har samme forståelse om arbeidsfordelingen. 

 

Kontrollkomitéen har gjennom flere år erfart at elementær organisasjonskunnskap og 

forståelse av vedtekter og ord/begrep er varierende, noe som igjen kan relateres til det økende 

antall uoverensstemmelser/personkonflikter. 

 

Kontrollkomitéen går ikke inn i saker som er under behandling i organisasjonen, men kan gi 

råd og veiledning. Vi ser helst at en sak løses før den formelt må behandles av komitéen og at 

den løses på det nivået den oppsto 

 

Konfidensialitet i saker som omhandler noens personlige forhold skal overholdes av alle 

involverte. 

 

Protokollunderskrivere har et stort ansvar da de skal bekrefte at vedtak gjengis korrekt i 

protokollen. 

 

NRFs logo skal benyttes av alle ledd i organisasjonen, jfr. § 2-I. 

 

NRFs hjemmesider er den digitale veien inn til organisasjonen og må til enhver tid holdes 

oppdatert. Slik de fremstår i dag, er de ikke i samsvar med intensjonen nedfelt i vedtatte 

handlingsplan 2020-2022. Hjemmesidene blir i økende grad NRFs ansikt utad. 
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BURG 

Etter fusjoneringen mellom BURG Norge og NRF er det viktig at alle kjenner sitt ansvar. 

BURG er et eget organisasjonsledd jfr. §3-I. Organisatorisk er barne- og 

ungdomsrevmatikergruppene (BURG) en del av fylkeslagene og anses som egne juridiske 

enheter med alle demokratiske rettigheter. 

Arbeidet i barne- og ungdomsrevmatikergruppene er underlagt BURG sentralstyre i henhold 

til utarbeidede retningslinjer gitt av forbundsstyret. 

 

Generelle betraktninger                                                                                                               

Dette er noen av de mest vanlige problemstillinger kontrollkomitéen har behandlet og gitt råd 

og veiledning om: 

 

Avstemmingsregler    

I forbindelse med avstemming over saker/valg er det viktig at NRFs avstemmingsregler er 

gjennomgått på forhånd slik at misforståelser unngås. 

 

Bevilgninger/gaver   

Kontrollkomitéen erfarer at bevilgninger/gaver gitt i landsmøteperioden, har vært i samsvar 

med organisasjonens formål. 

Etter at ekstraordinært landsmøte i 2020 vedtok en frivillig innsamlingsaksjon for å redde 

NRFs eiendom i Spania, så vi en til tider hard og usaklig diskusjon på Facebook om 

lovligheten av at lag og foreninger bevilget penger utenom årsmøter. 

Forbundsleder ba kontrollkomitéen om en vurdering av dette.  Forbundsleder offentliggjorde 

komitéens uttalelse på Norsk Revmatikerforbunds Facebook side 19. november 2020. 

 

Valg  

Det er kun vedtektsfestede tillitsverv som skal velges av årsmøtet. Alle andre komitéer, 

utvalg og kontakter oppnevnes av styret. 

 

Suppleringsvalg   

Vi anbefaler at det i størst mulig utstrekning unngås ekstraordinære årsmøter. Det er fullt 

mulig, etter vedtak av årsmøtet, å gi styret fullmakt til f.eks. å supplere styret. 
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Dispensasjon     

Det er kun NRFs styre som kan gi dispensasjon (§15)      

 

Det er viktig at alle i NRF lojalt følger NRFs vedtekter og lovlig fattede vedtak, noe som er 

godtatt gjennom medlemskapet samt oppfylle forpliktelsene etter de grunnleggende etiske 

holdninger som er nedfelt i verdierklæringen og de etiske retningslinjene. 

 

 

Oslo, 31.08.2021 

 

 

 

………………………………. 

Janet Jacobsen 

Leder 

 

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

Eivor Westeng                                                       Havtor Tryggestad 

   Sekretær                      Medlem   
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Siste side i rapport, signert av kontrollkomiteens medlemmer: 
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Forslag fra Oslo Syd - endring av medlemsregister og e-postsystem i NRF 
 

Slik medlemsregisteret fungerer nå er det ingen oversikt over medlemmer som overføres fra et lag 

til et annet grunnet flytting, de bare forsvinner eller dukker opp et sted i listene.  

Mtp. medlemspleie er det veldig tungvint å måtte printe ut medlemslistene hver uke og lete 

gjennom alle navnene for å se hvem som ikke var der forrige uke eller som mangler.  

Vi har også oppdaget et problem med at all e-post til foreningen videresendes av 

.org/medlemsservice kun til leders private e-post. Der leder er indisponert bl.a. ved 

sykehusinnleggelse (i disse dager kan det være alt fra et par dager for en rutineoperasjon til opp til 

et år ved Korona-komplikasjoner), vil foreningen ikke ha tilgang på innkomne e-poster slik man 

hadde tidligere. Foreningen går da glipp av potensielt viktige e-poster pga manglende tilgang. 

 

Vi anmoder derfor om at det i medlemsregisteret kommer en oversikt/rapport for «overførte 

inn/ut» slik det er for innmeldte/utmeldte, og at man går tilbake til at hele styret har tilgang til 

foreningens e-postkonto. Skulle leder da bli indisponert vil foreningen fortsatt ha tilgang på e-

poster. 

 

Forbundsstyrets vurdering: 

Hvordan medlemsregister og e-postsystemet er bygget opp ligger til generalsekretærens 

ansvarsområder, og må ses i en større økonomisk og praktisk helhet. Landsmøtets ansvarsområde 

er å gjøre vedtak på overordnet organisasjonspolitisk nivå.  

 

Forbundsstyrets vedtak i møte 16. juni 2021:  

Forbundsstyret ser ikke saken fra Oslo Syd som en landsmøtesak. Administrasjonen bes om å 

sende et begrunnet svar til forslagstiller. 

 

Tilsendt svar 30. juni 2021: 

Angående forslag om endring av medlemsregister og e-postsystem i NRF 

Takk for innsendt forslag til landsmøtet 2021.Forslaget er gjennomgått av styret i møtet 16. juni, 

men er ikke bifalt som sak til landsmøtet.  

 

Begrunnelsen er at hvordan medlemsregister og e-postsystemet er bygget opp, ligger til 

generalsekretærens ansvarsområder, og må ses i en større økonomisk og praktisk helhet. 

Landsmøtets ansvarsområde er å gjøre vedtak på overordnet organisasjonspolitisk nivå. 

 

På vegne av forbundsstyret, 

Vennlig hilsen  

Lina Bjelland Myrvoll 

Assisterende generalsekretær 

LM-sak 8/21 

Innkomne forslag 
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Forslag fra Oslo Syd - Endring av nettside for NRF 
 

Etter at nettsidene for noen år siden på nytt ble endret uten innspill fra brukerne i 

lokallag/fylkeslag, denne gangen til blogg-oppsett, har det blitt altfor tungvint å finne informasjon. 

Vi får jevnlig beskjed fra både medlemmer og andre om at det er altfor rotete og at de gir opp og 

heller leter andre steder etter informasjon, slik som Facebook. 

Vi i Oslo Syd Revmatikerforening anmoder derfor at NRF ber om innspill fra alle lokallag, fylkeslag 

og ansatte om hva vi trenger og ønsker på nettsidene og, basert på svarene, sender oppdraget ut 

på anbud for å finne det systemet som passer både tillitsvalgte og ansatte best. 

Vi tillitsvalgte må tross alt også bruke systemet for å få informasjon om aktiviteter og tips/råd ut til 

både medlemmer og andre. 

 

Forbundsstyrets vurdering: 

Hvordan revmatiker.no er bygget opp ligger til generalsekretærens ansvarsområder, og må ses i 

en større økonomisk og praktisk helhet.  Landsmøtets ansvarsområde er å gjøre vedtak på 

overordnet organisasjonspolitisk nivå. 

 

Forbundsstyrets vedtak i møte 16. juni 2021: 

Forbundsstyret ser ikke saken fra Oslo Syd som en landsmøtesak, og ber administrasjonen 

hensynta de innspill som er sendt inn fra forslagstiller når nye nettsider skal vurderes. 

Forbundsstyret ber administrasjonen sende begrunnet svar til forslagstiller.  

 

Tilsendt svar 30. juni 2021: 

Angående forslag om endring av nettsiden 

 

Takk for innsendt forslag til landsmøtet 2021.Forslaget er gjennomgått av styret i møtet 16. juni, 

men er ikke bifalt som sak til landsmøtet.  

 

Begrunnelsen er at hvordan nettsiden er bygget opp, ligger til generalsekretærens 

ansvarsområder, og må ses i en større økonomisk og praktisk helhet. Landsmøtets ansvarsområde 

er å gjøre vedtak på overordnet organisasjonspolitisk nivå. 

 

På vegne av forbundsstyret, 

Vennlig hilsen  

 

Lina Bjelland Myrvoll 

Assisterende generalsekretær 

Norsk Revmatikerforbund   
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Forslag fra NRF Sogn og Fjordane - Full deltaking og likestilling i alle organisasjonsledd 
 
Forbundsstyret i NRF, fylkeslagsstyret og lokallagsstyret bør alle vere kollegium der alle saker vert 
handsama i fullt styre. Ingen saker skal avgjerast av eit arbeidsutval utan full deltaking frå heile 
styret. Dette vil vere i tråd med NRF sine vedtekter. 

 
(frå NRF Sogn og Fjordane vedteken samrøystes på Fylkesårsmøte 29.mai.21) 
 
 

Forbundsstyrets vurdering: 

Pr dags dato har ikke AU beslutningsmyndighet i NRF. Forbundsstyret anser forslaget som en 

bekreftelse på allerede eksisterende vedtekter og styreinnstruks, og ser derfor ingen grunn til å ta 

dette opp som en landmøtesak. 

  

Forbundsstyrets vedtak i møte 16. juni 2021: 

Forbundsstyret ser ikke saken som en landsmøtesak slik den er utformet. Forbundsstyret ber 

administrasjonen sende begrunnet svar til forslagstiller.  

 

Tilsendt svar 30. juni: 

 

Svar - framlegg om AU si rolle i NRF 

Takk for framlegg til landsmøtet 2021. Framlegget er gått gjennom av forbundsstyret i møtet 16. 

juni. Styret vedtok å ikkje slutte seg til forslaget. 

 

Grunn: 

Slik vedtektene og forbundsstyret sin instruks er i dag, skal ingen saker avgjerast av eit 
arbeidsutval, utan full deltaking frå heile styret. Det trengst derfor ikkje eit landsmøtevedtak om 
dette.   
 
 
For forbundsstyret, 

 

Vennlig helsing 

 

Lina Bjelland Myrvoll 

Assisterende generalsekretær 

Norsk Revmatikerforbund   
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Forslag fra sammenslutning av 6 FL - Ansettelser og økonomi 
 
Viser til S sak 91/17 «Forslag til retningslinjer for økonomisk ansvar i NRF i krevende situasjoner». 
Saken ble tatt til orientering av forbundsstyret og sendt ut på høring i organisasjonen og skulle 
behandles på nytt i løpet av våren 2018. 

 
Forslag til retningslinjer er vinklet i forhold til dårlig økonomi i fylkeslag og beskriver ikke 
retningslinjer ved dårlig økonomi i NRF sentralt som nå er tilfellet. Resultat og vedtak av oppfølging 
av S sak 91/17 må innhentes. 
Vi ber Landsmøtet ta stilling til pågående ansettelsesstopp i NRF. I praksis blir stillinger i PD/NRF 
sentralt etterfylt, men ikke i fylkeslag. Pr. i dag er det 7- 8 fylker som mangler fylkessekretær. 
 

Arbeidsoppgaver og ansvar som ligger til fylkessekretærer må tillitsvalgte nå utføre. Konsekvens 
av dette er at det nå er mange som takker nei til tillitsverv, og flere tillitsvalgte vurderer å trekke 
seg i flere fylkeslag. 

Fylkessekretærer er et viktig bindeledd mellom medlemmer, lokal og fylkeslag opp mot det 
sentrale leddet. Fylkessekretærer er de som opprettholder kontinuiteten i fylkene da tillitsvalgte 
har tidsbestemte verv. 

 
Forslag fra forslagstiller: 
1. Ansettelser av fylkessekretærer skal prioriteres foran ansettelser i PD. 
2. Lønnsutgifter i NRF skal tydelig fremkomme i regnskap og budsjett. 
 
Sign. 
Fylkesleder Terje Helgerud, NRF Viken Vest 

Fylkesleder Irma Strøm, NRF Trøndelag Sør 
Nestleder Jill Haugen, NRF Trøndelag Sør 
Fylkesleder Tordis Kristine Søvde, NRF Sogn og Fjordane 
Nestleder Siv Anita Storlien, NRF Oppland 
Fylkesleder Berit Glesaaen Nyberg, NRF Hedmark 
Fylkesleder Ingun Vogsted, NRF Telemark 
 

 

 
Forbundsstyrets vurdering: 
 
Prioriteringer rundt bemanning hører til generalsekretærens ansvarsområde, og er ikke en 
landsmøtesak. Hvis landsmøtet skal bestemme saker som påvirker hvor ansattressursene settes 
inn, må det være på et overordnet politisk nivå, og ikke direkte detaljstyring av hvilke stillinger 

som skal fylles når. Lønnsutgifter fremkommer tydelig i NRFs budsjetter og regnskap, og 
regnskapsrapporter med både budsjett- og regnskapskolonne sendes jevnlig ut i organisasjonen.  
 
 
 
Forbundsstyrets vedtak i møte 16. juni 2021: 

 
Forbundsstyret ser ikke saken som en landsmøtesak. Forbundsstyret ber administrasjonen sende 
begrunnet svar til forsalgstiller. 
 

 

Tilsendt svar 30. juni 2021: 
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Angående forslag omkring ansettelser og økonomi i NRF 

 

Takk for innsendt forslag til landsmøtet 2021. Forslaget er gjennomgått av styret i møtet 16. juni, 

men er ikke bifalt som sak til landsmøtet.  

 

Begrunnelsen er at prioriteringer rundt bemanning hører til generalsekretærens ansvarsområde, og 
er derfor ikke en landsmøtesak. Hvis landsmøtet skal bestemme saker som påvirker hvor 

ansattressursene settes inn, må det være på et overordnet politisk nivå, og ikke direkte 
detaljstyring av hvilke stillinger som skal fylles når.    
 

Lønnsutgifter fremkommer tydelig i NRFs budsjetter og regnskap, og regnskapsrapporter med både 
budsjett- og regnskapskolonne sendes allerede jevnlig ut i organisasjonen.  

 

På vegne av forbundsstyret, 

 

Vennlig hilsen  

 

Lina Bjelland Myrvoll 

Assisterende generalsekretær 

Norsk Revmatikerforbund   
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På de påfølgende sidene følger Vedtektskomiteens innstilling til endringer i Vedtektene.  

Nåværende vedtekter er i venstre kolonne, og forslag til nye vedtekter til høyre. Alle endringer er 

markert i gult, eller i rosa der det er satt på en kommentar i tillegg. 

  

LM-sak 9/21 

Vedtekter 
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Innhold 

 

§ 1 Formål  

§ 2 Medlemskap og organisering  

§ 3 Forbundets oppbygging  

§ 4 Landsmøtet  

§ 5 Ekstraordinært landsmøte  

§ 6 Forbundsstyret  

§ 7 Diagnosearbeidet i organisasjonen 

§ 8 Fylkeslag eller annen geografisk inndeling 

§ 9 Fylkeslagets årsmøte  

§ 10 Fylkeslagets styre  

§ 11 Lokalforeninger/lag  

§ 12 Lokalforeningens/lagets årsmøte  

§ 13 Lokalforeningens/lagets styre  

§ 14 Barne- og ungdomsarbeid  

§ 15 Dispensasjon fra vedtektene  

§ 16 Suspensjon/eksklusjon  

§ 17 Nedleggelse, sammenslåing og deling av lokalforeninger/lag og 

grupper 

§ 18 Oppløsning av forbundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold 

 

§ 1 Formål  

§ 2 Medlemskap og organisering  

§ 3 Forbundets oppbygging  

§ 4 Landsmøtet  

§ 5 Ekstraordinært landsmøte  

§ 6 Forbundsstyret  

§ 7 Diagnosearbeidet i organisasjonen 

§ 8 Fylkeslag eller annen geografisk inndeling 

§ 9 Fylkeslagets årsmøte  

§ 10 Fylkeslagets styre  

§ 11 Lokalforeninger/lag  

§ 12 Lokalforeningens/lagets årsmøte  

§ 13 Lokalforeningens/lagets styre  

§ 14 Barne- og ungdomsarbeid  

§ 15 Dispensasjon fra vedtektene  

§ 16 Suspensjon/eksklusjon  

§ 17 Habilitet 

§ 18 Nedleggelse, sammenslåing og deling av lokalforeninger/lag og 

grupper 

§ 19 Oppløsning av forbundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtektsendringer til Landsmøtet 2021 fra vedtektskomiteen, etter gjennomgang av nåværende vedtekter og 

innkomne forslag fra organisasjonen. Nåværende vedtekter til venstre og nye vedtekter med markerte endringer til høyre. 
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§ 1 Formål 

 

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. 

 

 

 

 

§ 2 Medlemskap og organisering 

 

I 

Organisasjonens navn er Norsk Revmatikerforbund, heretter kalt 

NRF.  

NRFs logo skal brukes av alle ledd i organisasjonen. Navnet på 

organisasjonsleddet skal angi geografisk arbeidsområde.  

All virksomhet i NRF omfattes av vedtektene. 

 

 

 

§ 1 Formål 

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har som formål å forebygge og 

bekjempe 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. 

 

 

 

§ 2 Medlemskap og organisering 

 

I 

Organisasjonens navn er Norsk Revmatikerforbund, heretter kalt 

NRF.  

NRFs logo skal brukes av alle ledd i organisasjonen. Navnet på 

organisasjonsleddet skal angi geografisk arbeidsområde.  

All virksomhet i NRF omfattes av vedtektene. 
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II 

NRF er en landsomfattende brukerorganisasjon som arbeider for alle 

med revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer. Foreninger og lag i 

utlandet omfattes også. 

III 

NRF er en partipolitisk og livssynsnøytral organisasjon. 

IV 

Medlemskapet er direkte tilknyttet NRF, men medlemmet blir 

geografisk fordelt til lokalforeninger/lag. Et medlem kan likevel selv 

avgjøre om det vil ha en annen forenings-/lagstilhørighet, men kan 

ikke samtidig være knyttet til mer enn ett organisasjonsledd i NRF, 

med unntak av at et medlem kan være tilknyttet både en 

lokalforening/lag og barne- og ungdomsgruppen BURG. 

V 

Medlemmer som bor i et distrikt som ikke dekkes av 

lokalforening/lag, blir tilknyttet nærmeste lokalforening/lag.  

VI 

Kun personlige medlemmer kan være tillitsvalgte i NRF. Personer 

med revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer og deres pårørende 

skal ha flertall i alle styrende organer sentralt, regionalt og lokalt.  

For å ha tillitsverv i NRF bør en ha bo- og oppholdsadresse i det 

respektive fylket man skal representere.  

VII 

Medlemmene kan være enkeltpersoner og husstandsmedlemmer og 

må i overveiende grad bestå av personer med revmatiske-, muskel- 

og skjelettsykdommer og deres pårørende.  

Medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter, men 

medlemmer under 15 år har også rett til å fremme sine synspunkter 

eller ha innflytelse over arbeidet i organisasjonen. Foresatte 

representerer sine barn frem til fylte 15 år. Hvert medlem i et 

husstandsmedlemskap regnes og telles som individuelt medlem med 

demokratiske rettigheter.  

 

II 

NRF er en landsomfattende brukerorganisasjon som arbeider for alle 

med revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer. Foreninger og lag i 

utlandet omfattes også. 

III 

NRF er en partipolitisk og livssynsnøytral organisasjon. 

IV 

Medlemskapet er direkte tilknyttet NRF, men medlemmet blir 

geografisk fordelt til lokalforeninger/lag. Et medlem kan likevel selv 

avgjøre om det vil ha en annen forenings-/lagstilhørighet, men kan 

ikke samtidig være knyttet til mer enn ett organisasjonsledd i NRF, 

med unntak av at et medlem kan være tilknyttet både en 

lokalforening/lag og barne- og ungdomsgruppen BURG. 

V 

Medlemmer som bor i et distrikt som ikke dekkes av 

lokalforening/lag, blir tilknyttet nærmeste lokalforening/lag.  

VI 

Kun personlige medlemmer kan være tillitsvalgte i NRF. Personer 

med revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer og deres pårørende 

skal ha flertall i alle styrende organer sentralt, regionalt og lokalt.  

For å ha tillitsverv i NRF bør en ha bo- og oppholdsadresse i det 

respektive fylket man skal representere.  

VII 

Medlemmene kan være enkeltpersoner og husstandsmedlemmer og 

må i overveiende grad bestå av personer med revmatiske-, muskel- 

og skjelettsykdommer og deres pårørende.  

Medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter, men 

medlemmer under 15 år har også rett til å fremme sine synspunkter 

eller ha innflytelse over arbeidet i organisasjonen. Foresatte 

representerer sine barn frem til fylte 15 år. Hvert medlem i et 
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Som assosierte medlemmer uten stemmerett kan opptas 

fagpersoner, institusjoner, andre foreninger, organisasjoner, 

bedrifter og andre. 

 

Assosierte medlemmer kan også være landsdekkende 

diagnoseorganisasjoner eller andre selvstendige organisasjoner som 

representerer brukere og/eller deres pårørende, som har sitt formål 

og virke rettet mot foreningsarbeid knyttet opp mot muskel- og 

skjelettlidelser og plager, og er i samsvar med NRF sin 

formålsparagraf.  

VIII 

Medlemskapet trer i kraft når kontingenten er betalt.  

 

 

IX 

Medlemmer under 26 år, samt medlemmer som aktivt har krysset av 

for å være tilknyttet BURG, inngår i NRF sin Barne- og 

ungdomsrevmatikergruppe, BURG, som er en integrert gruppe i NRF. 

X 

Inn- og utmelding for personlige medlemmer skal skje individuelt og 

frivillig. 

XI 

Assosierte medlemmer kan inn- og utmeldes av den/de som er 

bemyndiget til å representere det assosierte medlemmet. Slike 

innmeldelser skal skje etter særskilt avtale med Forbundsstyret som 

blant annet kan inneholde forutsetning om at personlige medlemmer 

i assosierte medlemsorganisasjoner også skal melde seg inn som 

personlige medlemmer i NRF.  

XII 

Ansvaret for fastsettelse av kontingenter for personlige medlemmer 

og assosierte medlemmer ligger hos Landsmøtet, men 

husstandsmedlemskap regnes og telles som individuelt medlem med 

demokratiske rettigheter.  

 

Som assosierte medlemmer uten stemmerett kan opptas 

fagpersoner, institusjoner, andre foreninger, organisasjoner, 

bedrifter og andre. 

 

Assosierte medlemmer kan også være landsdekkende 

diagnoseorganisasjoner eller andre selvstendige organisasjoner som 

representerer brukere og/eller deres pårørende, som har sitt formål 

og virke rettet mot foreningsarbeid knyttet opp mot muskel- og 

skjelettlidelser og plager, og er i samsvar med NRF sin 

formålsparagraf.  

VIII 

Medlemskapet trer i kraft når kontingenten er betalt.  

Det er kun medlemmer som kan delta med stemmerett på årsmøter 

og som er valgbare til verv i NRF. 

IX 

Medlemmer under 26 år, samt medlemmer som aktivt har krysset av 

for å være tilknyttet BURG, inngår i NRF sin Barne- og 

ungdomsrevmatikergruppe, BURG, som er en integrert gruppe i NRF. 

X 

Inn- og utmelding for personlige medlemmer skal skje individuelt og 

frivillig. 

XI 

Assosierte medlemmer kan inn- og utmeldes av den/de som er 

bemyndiget til å representere det assosierte medlemmet. Slike 

innmeldelser skal skje etter særskilt avtale med Forbundsstyret som 

blant annet kan inneholde forutsetning om at personlige medlemmer 

i assosierte medlemsorganisasjoner også skal melde seg inn som 

personlige medlemmer i NRF.  

XII 
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Forbundsstyret spiller inn forslag til kontingenter for ulike 

medlemskategorier. Kontingentene kan differensieres mellom ulike 

typer medlemskap. Det kan også fastsettes differensiert kontingent 

for personlige medlemmer som har medlemskap i andre 

organisasjoner dersom en slik organisasjon er assosiert medlem i 

NRF. 

 

 

§ 3 Forbundets oppbygging 

 

Forbundet består av følgende ledd som avgrenses mot assosierte 

medlemmer: 

I 

Landsmøtet, forbundsstyret, fylkeslag eller annen geografisk 

inndeling og lokalforeninger/lag. 

II 

BURG er NRF sin barne- og ungdomsgruppe og utgjør et ledd i NRF, 

men er ikke en selvstendig organisasjon. 

BURG skal ha en landskonferanse hvert andre år der barne- og 

ungdomsarbeidets utvikling og strategi drøftes og vedtas. 

 

BURG skal ha et nasjonalt styre, heretter kalt BURGs sentralstyre, 

som velges på BURGs landskonferanse.  Det skal velges egen 

valgkomite for utpeking av kandidater til BURGs sentralstyre.  

Arbeidet i BURG er underlagt og rapporterer til NRFs forbundsstyre. 

Forbundsstyret gir retningslinjer for BURGs sentralstyre og kan 

delegere til BURGs sentralstyre å utarbeide retningslinjer for BURGs 

arbeid sentralt og på fylkesnivå.  

 

En av de som velges i BURGs sentralstyre skal også sitte i 

forbundsstyret. Nærmere om BURGs landskonferanse BURG-styret 

og BURG-gruppene, se §14.  

Ansvaret for fastsettelse av kontingenter for personlige medlemmer 

og assosierte medlemmer ligger hos Landsmøtet, men 

Forbundsstyret spiller inn forslag til kontingenter for ulike 

medlemskategorier. Kontingentene kan differensieres mellom ulike 

typer medlemskap. Det kan også fastsettes differensiert kontingent 

for personlige medlemmer som har medlemskap i andre 

organisasjoner dersom en slik organisasjon er assosiert medlem i 

NRF. 

 

 

§ 3 Forbundets oppbygging 

 

Forbundet består av følgende ledd som avgrenses mot assosierte 

medlemmer: 

I 

Landsmøtet, forbundsstyret, fylkeslag eller annen geografisk 

inndeling og lokalforeninger/lag og BURG. 

II 

BURG er NRF sin barne- og ungdomsgruppe.  og utgjør et ledd i NRF, 

men er ikke en selvstendig organisasjon.  

 

BURG skal ha en landskonferanse hvert andre år der barne- og 

ungdomsarbeidets utvikling og strategi drøftes og vedtas. 

 

BURG skal ha et nasjonalt styre, heretter kalt BURGs sentralstyre, 

som velges på BURGs landskonferanse.  Det skal velges egen 

valgkomite for utpeking av kandidater til BURGs sentralstyre.  

Arbeidet i BURG er underlagt og rapporterer til NRFs forbundsstyre. 

Forbundsstyret gir retningslinjer for BURGs sentralstyre og kan 

delegere til BURGs sentralstyre å utarbeide retningslinjer for BURGs 

arbeid sentralt og på fylkesnivå.  

 

Kommentert [LFF1]: Det samme står i §4 X p 12 

Kommentert [LFF2]: Det er allerede sagt at BURG er et 
ledd i romertall I 
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BURG-aktivitet organiseres av BURG-grupper på fylkesnivå med egne 

styrer og årsmøter underlagt BURGs sentralstyre. Nærmere om 

organiseringen av dette følger av § 14.   

I NRF sine fylkeslag og lokalforeninger/lag, skal det utpekes ett 

styremedlem som har lokalt ansvar for barne- og ungdomsarbeid og 

som er kontaktperson opp mot BURG-gruppen og ut   mot 

medlemmene. 

III 

Landsdekkende diagnosegrupper er underlagt NRF sitt forbundsstyre 

sentralt og utgjør ikke et organisasjonsledd i NRF og er ikke 

selvstendige organisasjoner, jfr. § 7. 

IV 

Landsdekkende diagnoseorganisasjoner, bedrifter, andre foreninger 

og organisasjoner, som omtalt i § 2 VII, som inngår 

samarbeidsavtale med NRF er jfr. § 7 selvstendige organisasjoner 

med egne vedtekter som etter avtale kan gis status som assosiert 

medlem i NRF. Disse har ikke status som organisasjonsledd i NRF og 

har heller ikke demokratiske rettigheter i NRF.   

§ 4 Landsmøtet

Landsmøtet er NRFs viktigste forum for å drøfte og vedta forbundets 

utvikling og strategi.  

Vedtak på landsmøtet forplikter alle ledd i organisasjonen. 

En av de som velges i BURGs sentralstyre skal også sitte i 

forbundsstyret. Nærmere om BURGs landskonferanse BURG-styret 

og BURG-gruppene, se §14. 

BURG-aktivitet organiseres av BURG-grupper på fylkesnivå med egne 

styrer og årsmøter underlagt BURGs sentralstyre. Nærmere om 

organiseringen av dette følger av § 14. 

I NRF sine fylkeslag og lokalforeninger/lag, skal det utpekes ett 

styremedlem som har lokalt ansvar for barne- og ungdomsarbeid og 

som er kontaktperson opp mot BURG-gruppen og ut   mot 

medlemmene. 

III 

Landsdekkende diagnosegrupper er underlagt NRF sitt 

forbundsstyret. sentralt og utgjør ikke et organisasjonsledd i NRF og 

er ikke selvstendige organisasjoner, jfr. § 7. 

IV 

Landsdekkende diagnoseorganisasjoner, bedrifter, andre foreninger 

og organisasjoner, som omtalt i § 2 VII, som inngår 

samarbeidsavtale med NRF er jfr. § 7 selvstendige organisasjoner 

med egne vedtekter som etter avtale kan gis status som assosiert 

medlem i NRF. Disse har ikke status som organisasjonsledd i NRF og 

har heller ikke demokratiske rettigheter i NRF. 

§ 4 Landsmøtet

Landsmøtet er NRFs viktigste forum for å drøfte og vedta forbundets 

utvikling og strategi.  

Kommentert [LFF3]: Det samme står i §14, eller er flyttet 
til §14 

Kommentert [LFF4]: Det samme står i §2 pkt VII. 
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I 

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. 

II 

Landsmøtet skal fastsette de langsiktige mål og handlingsplan for 

kommende periode. 

III 

Landsmøtet sammenkalles annet hvert år. Landsmøtet innkalles av 

forbundsstyret med seks måneders varsel. 

IV 

Landsmøtet består av følgende delegater: 

• forbundsstyret 

• fylkesleder samt én delegat per påbegynt 1000 betalende 

medlemmer i fylket per 31.12. året før. En ekstra delegat per 

tidligere og fremtidige sammenslåtte fylke som kompensasjon 

for mistet fylkesleder(e) slik at totalt antall delegater i 

prinsippet er beholdt som før sammenslåing. 

• to delegater fra BURGs sentralstyre 

• en observatør med tale- og forslagsrett fra hver av de 

landsdekkende diagnosegruppene 

Generalsekretæren har talerett. 

V 

Påmelding av delegater sendes forbundsstyret i henhold til valg 

foretatt på fylkesårsmøtet.  

VI 

Et lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig med det antall 

delegater som møter. 

VII 

Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet sendes forbundsstyret. 

Saker må være styret i hende fire måneder før landsmøtet åpnes. 

VIII 

Forbundsstyret sender saksliste med saksdokumenter til alle 

landsmøtedelegater senest 1 måned før landsmøtet.  

Vedtak på landsmøtet forplikter alle ledd i organisasjonen. 

I 

Landsmøtet er forbundets høyeste øverste myndighet. 

II 

Landsmøtet skal fastsette de langsiktige mål og handlingsplan for 

kommende periode. 

III 

Landsmøtet sammenkalles annet hvert år. Landsmøtet innkalles av 

forbundsstyret med seks måneders varsel. 

IV 

Landsmøtet består av følgende delegater: 

• forbundsstyret 

• fylkesleder samt én delegat per påbegynt 1000 betalende 

medlemmer i fylket per 31.12. året før. En ekstra delegat per 

tidligere og fremtidige sammenslåtte fylke som kompensasjon 

for mistet fylkesleder(e) slik at totalt antall delegater i 

prinsippet er beholdt som før sammenslåing. 

• to delegater fra BURGs sentralstyre valgt på BURG sin 

landskonferanse.  

• en observatør med tale- og forslagsrett fra hver av de 

landsdekkende diagnosegruppene 

Generalsekretæren har talerett. 

V 

Påmelding av delegater sendes forbundsstyret i henhold til valg 

foretatt på fylkesårsmøtet.  

VI 

Et lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig med det antall 

delegater som møter. 

VII 

Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet sendes forbundsstyret. 

Saker må være styret i hende fire måneder før landsmøtet åpnes. 

VIII 
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IX 

Dokumentene gjøres kjent for alle organisasjonsledd. 

X 

Faste landsmøtesaker: 

Sakene behandles i den rekkefølge landsmøtet bestemmer: 

A. 

1. Godkjenning av delegater  

2. Valg av dirigenter etter forslag fra forbundsstyret 

 

B. 

1. Valg av to protokollførere etter forslag fra forbundsstyret 

2. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med 

protokollfører, etter forslag fra forbundsstyret 

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

4. Valg av tellekorps 

5. Årsrapport 

6. Årsberetning og årsregnskap med revisors beretning som årlig 

sendes til Brønnøysund, både for NRF konsern og alle fond og legater 

som NRF administrerer, legges fram til orientering 

7. Rapport fra kontrollkomiteen 

8. Innkomne forslag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å 

behandle for sent innkomne saker 

9. Vedtekter. Eventuelle vedtektsendringer må ha 2/3-dels flertall og 

gjøres gjeldende etter landsmøtets avslutning, eller fra slikt senere 

tidspunkt som vedtas av Landsmøtet som en del av beslutningen om 

vedtektsendring 

10. Handlingsplan for kommende periode 

11. Fastsettelse og fordeling av kontingenter for personlige 

medlemmer for kommende periode 

12. Fastsettelse av kontingent for assosierte medlemmer for 

kommende periode. 

13. Rammebudsjett for kommende periode 

Forbundsstyret sender saksliste med saksdokumenter til alle 

landsmøtedelegater senest 1 måned før landsmøtet.  

IX 

Dokumentene gjøres kjent for alle organisasjonsledd. 

X 

Faste landsmøtesaker: 

Sakene behandles i den rekkefølge landsmøtet bestemmer: 

A. 

1. Godkjenning av delegater  

2. Valg av dirigenter etter forslag fra forbundsstyret 

 

B. 

1. Valg av to protokollførere etter forslag fra forbundsstyret 

2. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med 

protokollfører, etter forslag fra forbundsstyret 

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

4. Valg av tellekorps 

5. Årsrapport 

6. Årsberetning og årsregnskap med revisors beretning som årlig 

sendes til Brønnøysund, både for NRF konsern og alle fond og legater 

som NRF administrerer, legges fram til orientering 

7. Rapport fra kontrollkomiteen 

8. Innkomne forslag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å 

behandle for sent innkomne saker 

9. Vedtekter. Eventuelle vedtektsendringer må ha 2/3-dels flertall og 

gjøres gjeldende etter landsmøtets avslutning, eller fra slikt senere 

tidspunkt som vedtas av Landsmøtet som en del av beslutningen om 

vedtektsendring 

10. Handlingsplan for kommende periode 

11. Fastsettelse og fordeling av kontingenter for personlige 

medlemmer for kommende periode 
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14. Fastsettelse og godkjenning av mandat for kontrollkomiteen 

15. Fastsettelse og godkjenning av mandat for vedtektskomiteen 

16. Fastsettelse og godkjenning av mandat for valgkomiteen 

17. Valg av leder, 1. og 2. nestleder, to styremedlemmer og tre 

varamedlemmer i rekkefølge 

18. Valg av kontrollkomite. Det velges leder og to medlemmer samt 

to varamedlemmer 

19. Valg av vedtektskomité. Det velges leder og to medlemmer samt 

to varamedlemmer 

20. Valg av statsautorisert revisor 

21. Valg av valgkomité for neste landsmøte etter innstilling fra 

forbundsstyret. Det velges leder og to medlemmer samt to 

varamedlemmer. 

 

Forbundsstyret kan ikke delta i avstemming vedrørende årsrapport. 

Ansatte i organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NRF, bortsett 

fra de ansattes representant i forbundsstyret (jfr. Hovedavtalen). 

 

 

 

 

§ 5 Ekstraordinært landsmøte 

 

Det kalles inn til ekstraordinært landsmøte når et flertall i 

forbundsstyret eller 1/3 av fylkeslagene krever det. 

Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle saker som er kunngjort 

ved innkalling med minimum fire ukers varsel. 

 

 

 

 

 

12. Fastsettelse av kontingent for assosierte medlemmer for 

kommende periode. 

13. Rammebudsjett for kommende periode 

14. Fastsettelse og godkjenning av mandat for kontrollkomiteen 

15. Fastsettelse og godkjenning av mandat for vedtektskomiteen 

16. Fastsettelse og godkjenning av mandat for valgkomiteen 

17. Valg av leder, 1. og 2. nestleder, to styremedlemmer og tre 

varamedlemmer i rekkefølge 

18. Valg av kontrollkomite. Det velges leder og to medlemmer samt 

to varamedlemmer 

19. Valg av vedtektskomité. Det velges leder og to medlemmer samt 

to varamedlemmer 

20. Valg av statsautorisert revisor 

21. Valg av valgkomité for neste landsmøte etter innstilling fra 

forbundsstyret. Det velges leder og to medlemmer samt to 

varamedlemmer. 

 

Forbundsstyret kan ikke delta i avstemming vedrørende årsrapport. 

Ansatte i organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NRF, bortsett 

fra de ansattes representant i forbundsstyret (jfr. Hovedavtalen). 

 

§ 5 Ekstraordinært landsmøte 

 

I 

Det kalles inn til ekstraordinært landsmøte når et flertall i 

forbundsstyret eller 1/3 av fylkeslagene krever det. 

II 

Ekstraordinært landsmøte kan skal bare behandle saker som er 

kunngjort ved innkalling med minimum fire seks ukers varsel. 
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§ 6 Forbundsstyret

I 

Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, to 

styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge, valgt av 

landsmøtet, jfr. § 4 X 

I tillegg kommer en representant som særlig skal ivareta NRF sitt 

barne- og ungdomsarbeid. Representanten velges av og blant 

medlemmene i BURGs sentralstyre, og en ansattes representant som 

velges av ansatte.  

Styret med vara velges for 2 år. 

III 

Delegater er de valgte delegater fra fylkeslagenes årsmøter i et 

landsmøteår. Fylkeslagene kan avholde ekstraordinært fylkesårsmøte 

dersom det er behov for å foreta suppleringsvalg. 

IV 

Ved mistillitsforslag mot forbundsstyremedlemmer, eller 

forbundsstyret som kollegium, har ikke disse stemmerett i denne 

saken. 

V 

Krav om ekstraordinært landsmøte dokumenteres ved godkjent 

protokoll fra hvert fylkesstyre som setter frem kravet. 

§ 6 Forbundsstyret

I 

Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, to 

styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge, valgt av 

landsmøtet, jfr. § 4 X 

I tillegg kommer en representant som særlig skal ivareta NRF sitt 

barne- og ungdomsarbeid. Representanten velges av og blant 

medlemmene i BURGs sentralstyre, og en ansattes representant som 

velges av ansatte.  

Styret med vara velges for 2 år. 

II 

Forbundsstyrets medlemmer skal ikke inneha verv i underliggende 

organisasjonsledd. 
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II 

Forbundsstyret er NRFs øverste myndighet mellom landsmøtene og 

står ansvarlig overfor landsmøtet.  

Forbundsstyret skal sikre gjennomføringen av vedtak fattet av 

landsmøtet. 

III 

Forbundsstyret behandler og godkjenner årsberetninger, årsregnskap 

med revisors beretning for NRF konsern, samt NRF moderselskaps 

årsbudsjett. 

IV  

Forbundsstyret oppnevner og velger styrene til de fond og legater 

som NRF administrerer. Årsregnskap, årsberetninger og revisors 

beretning tas til orientering. 

V 

Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av 

medlemmene er til stede. 

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, gjør 

leders stemme utslaget. 

VI 

De ansatte i NRF velger en representant til forbundsstyret med 2 

personlige vararepresentanter. 

VII 

Forbundsstyret velger blant sine medlemmer en representant med 

personlig vararepresentant som medlem i BURGs sentralstyre 

VIII 

Protokollene fra møtene i forbundsstyret gjøres tilgjengelig for alle 

organisasjonsledd i NRF.  

IX 

Styret fastsetter og godkjenner styreinstruks. 

 

 

 

III 

Forbundsstyret er NRFs øverste myndighet mellom landsmøtene og 

står ansvarlig overfor landsmøtet.  

Forbundsstyret skal sikre gjennomføringen av vedtak fattet av 

landsmøtet. 

IV 

Forbundsstyret behandler og godkjenner årsberetninger, årsregnskap 

med revisors beretning for NRF konsern, samt NRF moderselskaps 

årsbudsjett. 

V 

Forbundsstyret oppnevner og velger styrene til de fond og legater 

som NRF administrerer. Årsregnskap, årsberetninger og revisors 

beretning tas til orientering. 

VI 

Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av 

medlemmene er til stede. 

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, gjør 

leders stemme utslaget. 

VII 

De ansatte i NRF velger en representant til forbundsstyret med 2 

personlige vararepresentanter. 

VIII 

Forbundsstyret velger blant sine medlemmer en representant med 

personlig vararepresentant som medlem i BURGs sentralstyre 

IX 

Protokollene fra møtene i forbundsstyret gjøres tilgjengelig for alle 

organisasjonsledd i NRF.  

X 

Styret fastsetter og godkjenner styreinstruks. 
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§ 7 Diagnosearbeidet i organisasjonen  

I 

Diagnosearbeidet kan organiseres på følgende måte: 

a) Lokalt som diagnoseforeninger på lik linje med lokalforeninger 

b) Landsdekkende diagnosegrupper med ressurspersoner, ikke 

et formelt ledd 

c) Diagnosegruppe i fylket med ressurspersoner, ikke et formelt 

ledd 

 

II 

NRFs forbundsstyre kan vedta opprettelse av landsdekkende 

diagnosegrupper. 

III 

Forbundsstyret vedtar styrende retningslinjer for landsdekkende 

diagnosegrupper. 

IV 

Fylkesstyret kan opprette aktivitetsgrupper som ivaretar ulike 

diagnoser og oppnevne diagnosefylkeskontakter.   

V 

Alle organisasjonsledd i NRF har i sin virksomhet praktisk og 

økonomisk ansvar for diagnosearbeidet. 

 

 

§ 8 Fylkeslag eller annen geografisk inndeling  

 

Der det velges en annen geografisk inndeling enn fylke, gjelder alle 

vedtektsbestemmelser som for fylkeslag. 

 

 

 

 

 

§ 7 Diagnosearbeidet i organisasjonen 

I 

Diagnosearbeidet kan organiseres på følgende måte: 

a) Lokalt som diagnoseforeninger på lik linje med lokalforeninger 

b) Landsdekkende diagnosegrupper med ressurspersoner, ikke 

et formelt ledd 

c) Diagnosegruppe i fylket med ressurspersoner, ikke et formelt 

ledd 

d) Diagnosegruppe i lokalforeningen/laget 

 

II 

NRFs forbundsstyre kan vedta opprettelse av landsdekkende 

diagnosegrupper. 

III 

Forbundsstyret vedtar styrende retningslinjer for landsdekkende 

diagnosegrupper. 

IV 

Fylkesstyret kan opprette aktivitetsgrupper som ivaretar ulike 

diagnoser og oppnevne diagnosefylkeskontakter.   

V 

Alle organisasjonsledd i NRF har i sin virksomhet praktisk og 

økonomisk ansvar for diagnosearbeidet. 

 

 

§ 8 Fylkeslag eller annen geografisk inndeling  

 

Der det velges en annen geografisk inndeling enn fylke, gjelder alle 

vedtektsbestemmelser som for fylkeslag. 

Ved fylkessammenslåing kan fylkeslag selv velge å slå seg sammen eller 

opprettholde tidligere inndeling. 

Kommentert [LFF5]: Se vedlegg fra lm 2019, side 

12 og 13. Utsatt behandling fra 2019 til 2021.  
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I 

Fylkeslaget består av alle godkjente lokalforeninger/lag med 

tilhørende diagnosegrupper og BURG-grupper som inngår i NRF, men 

ikke assosierte medlemmer, jfr. § 2 pkt. VII, 2. og 3. ledd. 

II 

Fylkeslaget skal ha til hovedoppgave å samordne arbeidet innen sitt 

område for å fremme forbundets formål, og særlig arbeide aktivt 

med helse-, sosial- og kulturpolitiske saker. 

III 

Fylkeslaget har ansvar for, og skal hjelpe og støtte 

lokalforeningene/lagene, herunder også BURG-gruppen i fylket. 

Fylkeslaget kan også etablere BURG-gruppe dersom dette anses 

ønskelig eller nødvendig. 

IV 

Fylkeslaget skal velge en representant i styret som skal fungere som 

fullverdig styremedlem i BURG-gruppen i fylket. 

V 

Fylkeslaget kan opprette aktivitetsgrupper når det er hensiktsmessig. 

VI 

For øvrig skal fylkeslaget søke å stifte og etter delegert myndighet, 

godkjenne nye lokalforeninger/lag. Fylkeslaget betaler et 

oppstarttilskudd. Myndighet til å godkjenne nye lokale 

diagnoseforeninger som ønsker status som assosiert medlem i NRF 

tilligger Forbundsstyret som kan delegere dette til NRF sin 

administrasjon. 

VII 

Fylkeslaget skal bidra til å hjelpe lokalforeninger/lag og 

aktivitetsgrupper til studie-, trenings- og veilederarbeid, samt 

opplysningsvirksomhet.  

 

 

 

 

I 

Fylkeslaget består av alle godkjente lokalforeninger/lag med 

tilhørende diagnosegrupper og BURG-grupper som inngår i NRF, men 

ikke assosierte medlemmer, jfr. § 2 pkt. VII, 2. og 3. ledd. 

II 

Fylkeslaget skal ha til hovedoppgave å samordne arbeidet innen sitt 

område for å fremme forbundets formål, og særlig arbeide aktivt 

med helse-, sosial- og kulturpolitiske saker. 

III 

Fylkeslaget har ansvar for, og skal hjelpe og støtte 

lokalforeningene/lagene og BURG-gruppen i fylket. , herunder også 

BURG-gruppen i fylket. Fylkeslaget kan også etablere BURG-gruppe 

dersom dette anses ønskelig eller nødvendig. 

IV 

Fylkeslaget skal velge en representant i styret som skal fungere som 

fullverdig styremedlem i BURG-gruppen i fylket. 

V 

Fylkeslaget kan opprette aktivitetsgrupper når det er hensiktsmessig. 

VI 

For øvrig skal fylkeslaget søke å stifte og etter delegert myndighet, 

godkjenne nye lokalforeninger/lag. Fylkeslaget betaler et 

oppstarttilskudd. Myndighet til å godkjenne nye lokale 

diagnoseforeninger som ønsker status som assosiert medlem i NRF 

tilligger Forbundsstyret som kan delegere dette til NRF sin 

administrasjon. 

VII 

Fylkeslaget skal bidra til å hjelpe lokalforeninger/lag, BURG og 

aktivitetsgrupper til studie-, trenings- og veilederarbeid, samt 

opplysningsvirksomhet.  
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§ 9 Fylkeslagets årsmøte 

 

I 

Årsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet. 

II 

Årsmøtet holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av mars måned 

og innkalles med minst 8 ukers varsel. Forslag til saker sendes 

fylkeslaget og forslag på kandidater sendes valgkomiteen senest 4 

uker før årsmøtet. I landsmøteår sendes forslag på 

landsmøtedelegater til fylkesstyret innen samme frist. Fylkesstyret 

innstiller overfor fylkesårsmøtet. 

 

 

 

III 

Saksliste med sakspapirer i henhold til pkt. VIII, samt valgkomiteens 

innstilling, gjøres kjent for lagene senest 2 uker før årsmøtet. 

IV  

Fylkesårsmøtet består av følgende delegater:  

• Fylkesstyret 

• Representasjon for lokalforeninger/lag og BURG: 

o Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater 

o 101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater 

o 401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater 

o 1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater 

• Fylkesdiagnosekontakt innkalles som observatør 

Medlemskontingenten skal være betalt.  

Fylkeslagets styre er ikke stemmeberettiget ved behandling av 

årsberetning og regnskap. 

Fylkessekretæren har talerett. 

Observatører kan gis tale- og forslagsrett av årsmøtet. 

V 

 

§ 9 Fylkeslagets årsmøte 

 

I 

Årsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet. 

II 

Årsmøtet holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av mars måned 

og innkalles med minst 8 ukers varsel. Forslag til saker sendes 

fylkeslaget og forslag på kandidater sendes valgkomiteen senest 4 

uker før årsmøtet. I landsmøteår sendes forslag på 

landsmøtedelegater til fylkesstyret innen samme frist. Fylkesstyret 

innstiller overfor fylkesårsmøtet. Alle innkomne saker skal legges 

frem på årsmøtet. 

 

 

III 

Saksliste med sakspapirer i henhold til pkt. VIII, samt valgkomiteens 

innstilling, gjøres kjent for lagene senest 2 uker før årsmøtet. 

IV  

Fylkesårsmøtet består av følgende delegater:  

• Fylkesstyret 

• Representasjon for lokalforeninger/lag/ og BURG: 

o Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater 

o 101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater 

o 401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater 

o 1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater 

• Fylkesdiagnosekontakt innkalles som observatør 

Medlemskontingenten skal være betalt.  

Fylkeslagets styre er ikke stemmeberettiget ved behandling av 

årsberetning og regnskap. 

Fylkessekretæren har talerett. 

Observatører kan gis tale- og forslagsrett av årsmøtet. 
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Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktige med det antall 

delegater som møter. 

VI  

Alle årsmøteutgifter jf pkt IV, fordeles mellom lokalforening/lag etter 

antall betalende medlemmer pr. 31.12. året før. 

VII 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når et flertall i styret eller 1/3 

av lagene krever det, og kan bare behandle saker som er kunngjort 

ved innkalling med minimum 2 ukers varsel. 

 

 

 

 

VIII 

Faste årsmøtesaker: 

Årsmøtet i fylkeslaget skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av dirigent etter forslag fra styret 

3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret 

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. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokalforeningene/lagene for 

påfølgende år 

10. Handlingsplan for lagets virksomhet 

11. Budsjettforslag 

12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer, inkludert 

BURGs representant, samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 10 I)  

V 

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktige med det antall 

delegater som møter. 

VI  

Alle årsmøteutgifter jf pkt IV, fordeles mellom lokalforening/lag etter 

antall betalende medlemmer pr. 31.12. året før. 

VII 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når et flertall i styret eller 1/3 

av lagene krever det, og kan skal bare behandle saker som er 

kunngjort ved innkalling med minimum 2 ukers varsel.  

 

Krav om ekstraordinært fylkesårsmøte dokumenteres ved godkjent 

protokoll fra hver lokalforening som setter frem kravet. 

VIII 

Faste årsmøtesaker: 

Årsmøtet i fylkeslaget skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av dirigent etter forslag fra styret 

3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret 

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. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokalforeningene/lagene for 

påfølgende år 

10. Handlingsplan for lagets virksomhet 

11. Budsjettforslag 
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13. Valg av to revisorer eller én fagrevisor 

14. I landsmøteår velges delegater til landsmøtet i henhold til §4 IV, 

og etter forslag fra lokalforeningene. 

15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer og to 

varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. 

Valgkomiteen konstituerer seg selv.  

 

 

 

 

 

 

§ 10 Fylkeslagets styre 

 

I 

Fylkesstyret består av fem eller syv medlemmer; leder, nestleder, 

kasserer, studieleder, styremedlem(mer) og to varamedlemmer. 

 

 

 

 

 

 

I fylker der det er en BURG-gruppe inngår en representant valgt av 

BURG-gruppen i styret, med vara.  

I fylker der det ikke finnes egen BURG-gruppe, oppnevnes en person 

med særskilt ansvar for å ivareta barns- og unges interesser og 

barne- og ungdomsarbeidet i fylket. 

Alle styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer for ett år. 

Leder og nestleder velges på ulike år. 

Styret oppnevner blant fylkets medlemmer: 

• Fylkeskontakt for diagnosearbeidet i fylket 

12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer, inkludert 

BURGs representant, samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 10 I 

og §10 V)  

13. Valg av to revisorer eller én fagrevisor/statsautorisert revisor, 

etter forslag fra styret. 

14. I landsmøteår velges delegater til landsmøtet i henhold til §4 IV, 

og etter forslag fra lokalforeningene.  

15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer og to 

varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. 

Valgkomiteen konstituerer seg selv.  

 

 

§ 10 Fylkeslagets styre 

 

I 

Fylkesstyret består av fem eller syv medlemmer; leder, nestleder, 

kasserer, studieleder, styremedlem(mer) og to varamedlemmer. 

Fylkesstyret består av fem eller syv medlemmer. 

Fem medlemmer: leder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer, 

samt to varamedlemmer.  

Syv medlemmer: leder, nestleder, kasserer og fire styremedlemmer 

sekretær nestleder, studieleder og styremedlem(mer), samt to 

varamedlemmer.  

I fylker der det er en BURG-gruppe inngår en representant valgt av 

BURG-gruppen i styret, med vara.  

I fylker der det ikke finnes egen BURG-gruppe, oppnevnes en person 

med særskilt ansvar for å ivareta barns- og unges interesser og 

barne- og ungdomsarbeidet i fylket. 

Alle styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer for ett år. 

Leder og nestleder velges på ulike år. 

Styret oppnevner blant fylkets medlemmer: 

• Fylkeskontakt for diagnosearbeidet i fylket 
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• Diagnosekontakter i samarbeid med fylkeskontakten 

• Reuma-Sol kontakt 

• fylkesveileder 

• trenings- og mosjonskontakt 

 

II 

Dersom styrets antall skal endres må dette behandles og vedtas av 

årsmøtet før valget. 

III 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets 

medlemmer er til stede. Alle saker  

avgjøres med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet, gjør leders 

stemme utslaget. 

IV 

Styret er ansvarlig for driften av fylkeslaget, komiteer og 

aktivitetsgrupper som er oppnevnt av styret. 

 

 

 

V 

Protokoll fra fylkesstyrets møter sendes fortløpende til NRF sentralt 

og fylkets lokalforeninger/lag. 

Årsmøteprotokoll, beretning, revidert regnskap med revisjonsrapport 

for foregående år sendes NRF innen utgangen av april. Innen samme 

frist oversendes også årsberetning for barne- og ungdomsarbeidet i 

fylket til BURGs sentralstyre. Nytt styre og nøkkelpersoner ajourføres 

elektronisk i medlemsregisteret innen samme dato. 

 

 

 

 

 

• Diagnosekontakter i samarbeid med fylkeskontakten 

• Reuma-Sol kontakt 

• Fylkesveileder 

• Trenings- og mosjonskontakt 

• Studieleder 

II 

Dersom styrets antall skal endres må dette behandles og vedtas av 

årsmøtet før valget. 

III 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets 

medlemmer er til stede. Alle saker  

avgjøres med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet, gjør leders 

stemme utslaget. 

IV 

Styret er ansvarlig for driften av fylkeslaget, komiteer og 

aktivitetsgrupper som er oppnevnt av styret. 

V 

Det skal ikke være medlemmer fra samme familie eller husstand  

styret. 

VI 

Protokoll fra fylkesstyrets møter sendes fortløpende til NRF sentralt 

og fylkets lokalforeninger/lag/BURG. 

Årsmøteprotokoll, beretning, revidert regnskap med revisjonsrapport 

for foregående år sendes NRF innen utgangen av april. Innen samme 

frist oversendes også årsberetning for barne- og ungdomsarbeidet i 

fylket til BURGs sentralstyre samt fylkesstyret i de fylkene som har 

en BURG- gruppe. Nytt styre og nøkkelpersoner ajourføres 

elektronisk i medlemsregisteret innen samme dato. 

 

 

 

 

Kommentert [LFF6]: Det er ikke er krav fra FUNKIS om at 
studieleder skal sitte i styret. Studieleder kan velges blant 
styrets medlemmer eller medlemmer som ikke sitter i styret, 
i etterkant av årsmøtet.  
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§ 11 Lokalforeninger/lag 

 

I 

Lokalforeningen/laget har som hovedoppgave å samle personer med 

revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer og deres pårørende til 

fremme av medlemmenes behov i henhold til NRFs formålsparagraf. 

II  

Lokalforeningen/laget dannes lokalt.  

III 

Lokalforeningen/laget kan opprette aktivitetsgrupper og 

diagnosegrupper til å ivareta ønskede oppgaver. 

 

 

 

§ 12 Lokalforeningens/lagets årsmøte 

I 

Årsmøtet er lokalforeningens/lagets øverste myndighet, og 

gjennomføres i henhold til pkt VIII. 

II 

Årsmøtet holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av februar 

måned, og innkalles med minimum 4 ukers varsel.  

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i 

hende minimum 2 uker før møtet. 

 

III 

Saksliste med sakspapirer i henhold til pkt VIII, samt valgkomiteens 

innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før 

møtet. 

IV 

Styrets medlemmer er ikke stemmeberettiget ved behandling av 

årsberetning og regnskap. 

V 

§ 11 Lokalforeninger/lag 

 

I 

Lokalforeningen/laget har som hovedoppgave å samle personer med 

revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer og deres pårørende til 

fremme av medlemmenes behov i henhold til NRFs formålsparagraf. 

II  

Lokalforeningen/laget dannes lokalt.  

III 

Lokalforeningen/laget kan opprette aktivitetsgrupper og 

diagnosegrupper til å ivareta ønskede oppgaver. 

 

 

 

§ 12 Lokalforeningens/lagets og BURGs årsmøte 

I 

Årsmøtet er lokalforeningens/lagets/Burgs øverste myndighet, og 

gjennomføres i henhold til pkt VIII. 

II 

Årsmøtet holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av februar 

måned, og innkalles med minimum 4 ukers varsel.  

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i 

hende minimum 2 uker før møtet. Alle innkomne saker skal legges 

frem på årsmøtet. 

III 

Saksliste med sakspapirer i henhold til pkt VIII, samt valgkomiteens 

innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før 

møtet. 

IV 

Styrets medlemmer er ikke stemmeberettiget ved behandling av 

årsberetning og regnskap. 

V 

Kommentert [LFF7]: Vedtektskomiteen foreslår at BURG 
skal følge samme vedtekter som lokalforeningene når det 
gjelder årsmøtet for å imøtekomme krav for å kvalifiseres 
som en juridisk enhet.  
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En representant fra fylkesstyret kan møte som observatør på 

lokalforeningen/lagets møter. 

VI 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når dette kreves av: 

• et flertall i styret eller  

• 1/3 av medlemmene i lokalforening/lag med færre enn 200 

medlemmer eller 

• 1/6 av medlemmene i lokalforening/lag med 200 medlemmer 

eller flere 

Møtet kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling med 

minimum 2 ukers varsel. 

VII 

Et lovlig innkalt årsmøtet er beslutningsdyktige med det antall 

representanter som møter. 

VIII  

Faste årsmøtesaker: 

Årsmøtet i lokalforeningen/laget skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av dirigent etter forslag fra styret  

3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret  

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 bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter 

årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I 

12. Valg av to revisorer eller fagrevisor 

En representant fra fylkesstyret kan møte som observatør på 

lokalforeningen/lagets/Burgs årsmøte. 

VI 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når dette kreves av: 

• et flertall i styret eller  

• 1/3 av medlemmene i lokalforening/lag med færre enn 200 

medlemmer eller 

• 1/6 av medlemmene i lokalforening/lag med 200 medlemmer 

eller flere 

Møtet kan skal bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling 

med minimum 2 ukers varsel. 

 

VII 

Et lovlig innkalt årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall 

representanter medlemmer som møter. 

VIII  

Faste årsmøtesaker: 

Årsmøtet i lokalforeningen/laget/Burg skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av dirigent etter forslag fra styret  

3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret  

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 bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter 

årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I 
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13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV 

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. 

 

 

§ 13 Lokalforeningens/lagets styre 

I 

Styret består av tre, fem eller syv medlemmer: leder, nestleder og 

kasserer, eventuelt sekretær, studieleder og styremedlem(mer) samt 

to varamedlemmer. 

Alle styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer for ett år. 

Leder og nestleder velges på ulike år. 

Styret oppnevner blant lokalforeningens/lagets medlemmer: 

• Andre ressurspersoner etter behov 

 

 

 

 

 

 

II 

Dersom styrets antall skal endres må dette behandles og vedtas av 

årsmøtet før valget. 

III 

Styret er ansvarlig for driften av lokalforeningen/laget, komiteer og 

aktivitetsgrupper. 

IV 

12. Valg av to revisorer eller fagrevisor, etter forslag fra styret.  

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

IV. Valgte delegater sitter frem til nytt årsmøte er gjennomført 

14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold 

til § 4, IV som oversendes fylkeslaget. Burg velger delegater til sin 

landskonferanse.  

15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to 

varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. 

Valgkomiteen konstituerer seg selv. 

 

§ 13 Lokalforeningens/lagets/Burg styre 

I 

Styret består av tre, fem eller syv medlemmer: 

Tre medlemmer: leder, nestleder sekretær og kasserer, samt to 

varamedlemmer. Eventuelt 

Fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett 

styremedlem, samt to varamedlemmer.  

Syv medlemmer: leder, nestleder, sekretær kasserer og tre 

styremedlemmer sekretær nestleder, studieleder og 

styremedlem(mer), samt to varamedlemmer.  

Alle styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer for ett år. 

Leder og nestleder velges på ulike år. 

Styret oppnevner blant lokalforeningens/lagets medlemmer: 

• Andre ressurspersoner etter behov 

II 

Dersom styrets antall skal endres må dette behandles under 

innkomne forslag §12 IIX pkt 8 og vedtas av årsmøtet før valget. 

III 

Styret er ansvarlig for driften av lokalforeningen/laget/Burg, 

komiteer og aktivitetsgrupper. 

IV 

Kommentert [LFF8]: Studieleder trenger ikke å sitte i 
styret. Kan oppnevnes sammen med «Andre ressurspersoner 
etter behov» i kulepunktet siste i avsnitt.  
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Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene i 

styret er til stede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet, gjør leders stemme utslaget. 

V 

Rapportering: 

Godkjent protokoll fra lokalforeningen/lagets styremøter sendes 

fylkeslaget.  

Årsmøtedokumenter og årsmøteprotokoll sendes fylkeslaget innen 

utgangen av mars. 

Lokalforeningen/laget plikter å oppfylle de rapporteringskrav som til 

enhver tid gjelder.  

Styre og nøkkelpersoner registreres elektronisk i medlemsregisteret 

innen utgangen av mars. 

VI 

Medlemmer i en familie kan ikke utgjøre et flertall i styret 

 

 

 

 

§ 14 Barne- og ungdomsarbeid 

I 

Det landsomfattende barne- og ungdomsarbeidet i NRF er organisert 

gjennom BURG som er NRFs egen barne- og ungdomsgruppe, og 

skal arbeide særlig med spørsmål og utfordringer som gjelder barn 

og ungdom og tilrettelegge for aktiviteter for og med barn og 

ungdom.  

Medlemmer under 26 år betaler ½ kontingent, hvorav 40% 

øremerkes BURG. 

II 

Alle ledd i NRF har i sin virksomhet praktisk og økonomisk ansvar for 

barne- og ungdomsarbeid. Arbeidet i BURG skal skje på tvers av alle 

diagnosegrupper i NRF. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene i 

styret er til stede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet, gjør leders stemme utslaget. 

V 

Rapportering: 

Godkjent protokoll fra lokalforeningen/lagets og BURGs styremøter 

sendes fylkeslaget. Burg sender også til Burg sentralstyre.  

Årsmøtedokumenter og årsmøteprotokoll sendes fylkeslaget innen 

utgangen av mars. 

Lokalforeningen/laget og BURG plikter å oppfylle de 

rapporteringskrav som til enhver tid gjelder.  

Styre og nøkkelpersoner registreres elektronisk i medlemsregisteret 

innen utgangen av mars. 

VI 

Medlemmer i en familie kan ikke utgjøre et flertall i styret 

Det skal ikke være medlemmer fra samme familie eller husstand i  

styret. 

 

 

§ 14 Barne- og ungdomsarbeid 

I 

Det landsomfattende barne- og ungdomsarbeidet i NRF er organisert 

gjennom BURG som er NRFs egen barne- og ungdomsgruppe, og 

skal arbeide særlig med spørsmål og utfordringer som gjelder barn 

og ungdom og tilrettelegge for aktiviteter for og med barn og 

ungdom.  

Medlemmer under 26 år betaler ½ kontingent, hvorav 40% 

øremerkes BURG. 

II 

Alle ledd i NRF har i sin virksomhet praktisk og økonomisk ansvar for 

barne- og ungdomsarbeid. Arbeidet i BURG skal skje på tvers av alle 

diagnosegrupper i NRF. 
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III 

BURG skal ha en egen landskonferanse hvert andre år og et 

nasjonalt styre, kalt sentralstyret, som velges på landskonferansen.  

 

 

 

 

NRFs forbundsstyre gir retningslinjer for BURGs landskonferanse og 

sentralstyre.  Som styremedlem i BURGs sentralstyre kan kun velges 

medlemmer i NRF, som er tilknyttet BURG.  

 

BURG-sentralstyre består av leder, nestleder, tre styremedlemmer 

og to varamedlemmer i rekkefølge, valgt av BURGs landskonferanse.  

Sentralstyret velges for 2 år. Nærmere retningslinjer for valg og 

representasjon følger av retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret.  

 

Ved leders fravær rykker nestleder opp som fungerende leder og 

første varamedlem kommer inn som styremedlem.  

 

BURGs sentralstyre skal sikre gjennomføringen av vedtak knyttet til 

barne- og ungdomsarbeidet fattet av NRFs Landsmøte og 

Forbundsstyret. BURG sentralstyret mottar årsberetninger fra BURG-

gruppene og utarbeider årsberetning for NRF sitt barne- og 

ungdomsarbeid som behandles og godkjennes av Forbundsstyret  

 

BURG sentralstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er 

tilstede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.  

IV 

NRF skal ha administrativt ansatte med ansvar for administrativ 

oppfølging av NRF sitt barne- og ungdomsarbeid.  

III 

BURG skal ha en egen landskonferanse hvert andre år og et 

nasjonalt styre, kalt sentralstyret, som velges på landskonferansen.  

 

En av de som velges i BURGs sentralstyre skal også sitte i 

forbundsstyret. 

 

NRFs forbundsstyre gir retningslinjer for BURGs landskonferanse og 

sentralstyre.  Som styremedlem i BURGs sentralstyre kan kun velges 

medlemmer i NRF, som er tilknyttet BURG.  

 

BURG-sentralstyre består av leder, nestleder, tre styremedlemmer 

og to varamedlemmer i rekkefølge, valgt av BURGs landskonferanse.  

Sentralstyret velges for 2 år. Nærmere retningslinjer for valg og 

representasjon følger av retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret.  

 

Ved leders fravær rykker nestleder opp som fungerende leder og 

første varamedlem kommer inn som styremedlem.  

 

BURGs sentralstyre skal sikre gjennomføringen av vedtak knyttet til 

barne- og ungdomsarbeidet fattet av NRFs Landsmøte og 

Forbundsstyret. BURG sentralstyret mottar årsberetninger fra BURG-

gruppene og utarbeider årsberetning for NRF sitt barne- og 

ungdomsarbeid som behandles og godkjennes av Forbundsstyret  

 

BURG sentralstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er 

tilstede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.  

IV 

NRF skal ha administrativt ansatte med ansvar for administrativ 

oppfølging av NRF sitt barne- og ungdomsarbeid.  

Kommentert [LFF9]: Flyttet fra §3 
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Gjennom valg av styremedlemmer til BURG og kontaktpunkter inn 

mot administrasjonens ansatte som jobber med NRF sitt barne- og 

ungdomsarbeid skal våre medlemmer under 26 år gis gode 

muligheter til å fremme sine synspunkter og øve innflytelse på 

arbeidet i NRF.  

V 

BURG-arbeidet kan organiseres i fylkesgrupper eller regionsgrupper 

kalt BURG-grupper. Det kan dannes regionsgrupper der fylkene i 

regionen er enige om slikt samarbeid.  Det skal avholdes egne 

årsmøter i BURG-gruppene og velges egne BURG-styrer av og blant 

medlemmene i fylkets BURG-gruppe. Dette reguleres nærmere i 

retningslinjene. 

 

Arbeidet i BURG-gruppene er underlagt BURGs sentralstyre og følger 

de retningslinjer som utarbeides derfra.  

 

Medlemmene deltar for øvrig i NRF sine fylkeslag, lokalforening/lag 

med tilhørende årsmøter og kan velges til styrer på linje med andre 

NRF-medlemmer. Det skal også velges styremedlemmer i NRFs 

fylkeslag som har barne- og ungdomsarbeid som sitt ansvarsområde.  

VI 

Det er utarbeidet nærmere retningslinjer for barne- og 

ungdomsarbeidet på nasjonalt-, regionalt og fylkesnivå, blant annet 

at det skal vedtas handlingsplaner og budsjetter. 

 

 

§ 15 Dispensasjon fra vedtektene 

 

Forbundsstyret kan dispensere fra vedtektenes paragrafer som 

omhandler underliggende organisasjonsledd. 

 

 

Gjennom valg av styremedlemmer til BURG og kontaktpunkter inn 

mot administrasjonens ansatte som jobber med NRF sitt barne- og 

ungdomsarbeid skal våre medlemmer under 26 år gis gode 

muligheter til å fremme sine synspunkter og øve innflytelse på 

arbeidet i NRF.  

V 

BURG-arbeidet kan organiseres i fylkesgrupper eller regionsgrupper 

kalt BURG-grupper. Det kan dannes regionsgrupper der fylkene i 

regionen er enige om slikt samarbeid.  Det skal avholdes egne 

årsmøter i BURG-gruppene og velges egne BURG-styrer av og blant 

medlemmene i fylkets BURG-gruppe. Dette reguleres i §12 nærmere 

i retningslinjene.  

 

Arbeidet i BURG-gruppene er underlagt BURGs sentralstyre og følger 

de retningslinjer som utarbeides derfra.  

 

Medlemmene deltar for øvrig i NRF sine fylkeslag, lokalforening/lag 

med tilhørende årsmøter og kan velges til styrer på linje med andre 

NRF-medlemmer. Det skal også velges styremedlemmer i NRFs 

fylkeslag som har barne- og ungdomsarbeid som sitt ansvarsområde.  

VI 

Det er utarbeidet nærmere retningslinjer for barne- og 

ungdomsarbeidet på nasjonalt-, regionalt og fylkesnivå, blant annet 

at det skal vedtas handlingsplaner og budsjetter. 

 

 

§ 15 Dispensasjon fra vedtektene 

 

Forbundsstyret kan dispensere fra vedtektenes paragrafer som 

omhandler underliggende organisasjonsledd. 
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§ 16 Suspensjon/eksklusjon 

 

Tillitsvalgte som misligholder sine verv, og medlemmer som 

motarbeider NRFs vedtekter og ikke bøyer seg for lovlige vedtak i 

organisasjonen, kan suspenderes for en tidsbestemt periode. 

I grove tilfeller kan den tillitsvalgte eller medlemmer ekskluderes fra 

Norsk Revmatikerforbund. 

Suspensjon/eksklusjon avgjøres av forbundsstyret etter innstilling fra 

fylkes-, lokalforeningens/lagets styre. 

Kontrollkomiteen er klageinstans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16 Suspensjon/eksklusjon  

 

Tillitsvalgte som misligholder sine verv, og medlemmer som 

motarbeider NRFs vedtekter og ikke bøyer seg for lovlige vedtak i 

organisasjonen, kan suspenderes for en tidsbestemt periode. 

I grove tilfeller kan den tillitsvalgte eller medlemmer ekskluderes fra 

Norsk Revmatikerforbund. 

Suspensjon/eksklusjon avgjøres av forbundsstyret etter innstilling fra 

fylkes-, lokalforeningens/lagets styre. 

Kontrollkomiteen er klageinstans. 

 

Medlemmer som i vesentlig grad misligholder sine 

medlemsforpliktelser/verv, motarbeider NRFs vedtekter, interne 

retningslinjer, lovlig fattede vedtak eller utad/innad har opptrådt på 

en slik måte at det er til vesentlig skade for NRF, kan suspenderes 

for en tidsbestemt periode. 

I grove tilfeller kan medlemmer ekskluderes fra NRF. 

 

Krav om suspensjon/eksklusjon kan fremsettes av forbundsstyret, 

fylkesstyret, lokalforening/-lags styre og BURGs styre.  

Saker om suspensjon/eksklusjon behandles av forbundsstyret etter 

vedtatte retningslinjer. 

Vedtaket kan innklages innen 3 uker til Kontrollkomitéen som er 

NRFs klageinstans. 

Forbundsstyret kan vedta om en suspensjon opprettholdes for en 

utvidet periode eller om medlemmet skal ekskluderes 
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NY §17 Habilitet - Inhabilitet 

Habilitet: Representanter utnevnt av forbundsstyret i ulike roller i 

heleide/deleide foraer/selskaper er habile ved behandling av saker 

vedrørende disse heleide/deleide foraer/selskaper og stiftelser.  

Inhabilitet: En person i et organisasjonsledd eller i en gruppe er 

inhabil til å tilrettelegge for og treffe avgjørelser når vedkommende 

er:  

• part i saken  

• i slekt i opp eller nedadstigende linje eller sidelinje så nær 

som søsken - med en part i saken  

• samboer, forlovet, partnerskap, gift med en part i saken  

• leder for, har ledende stilling i eller deltar i styret for en 

virksomhet som er part i saken, foruten del/eller heleide 

selskaper hvor representanten er oppnevnt av forbundsstyret 

• har personlig økonomisk vinning i saken  

En person er inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det skal blant annet 

legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære fordel, ulempe 

eller tap for egen del eller noen som står en nær. Den enkelte plikter 

i første rekke å vurdere sin egen habilitet. Eventuell inhabilitet 

avgjøres av det enkelte organisasjonsledd eller gruppe. 

 

 

 

 

Kommentert [LFF10]: Vedtatt av forbundsstyret 12. mai 
2021 
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§ 17 Nedleggelse, sammenslåing og deling av fylkeslag, 

lokalforeninger/lag og grupper 

 

I 

Nedleggelse kan bare skje på årsmøte ved ¾ av de avgitte stemmer. 

Forslag om nedleggelse må være innsendt til organisasjonsleddets 

styre innen 2 måneder før møtet åpnes. 

Aktiviteter i lokallaget kan videreføres av en aktivitetsgruppe 

underlagt fylkeslaget. Aktivitetsgruppens aktiviteter finansieres av 

midler tilhørende den nedlagte lokalforening/-lag. 

Ved nedleggelse av: 

• lokalforening/lag skal midler og eiendeler oppbevares av 

fylkeslagets styre 

• fylkeslag skal midler og eiendeler oppbevares av NRF sentralt 

• en landsdekkende diagnoseorganisasjon eller landsdekkende 

diagnosegruppe skal midler og eiendeler oppbevares av NRF 

sentralt  

II 

Organisasjonsledd som ikke har hatt noen virksomhet i løpet av 2 år 

er automatisk nedlagt. Midler og eiendeler tilfaller det overordnede 

organisasjonsleddet. 

III 

Beslutning om sammenslåing av to eller flere fylkes- eller 

lokalforeninger/lag skjer etter vedtak med 2/3 flertall på 

lokalforeningenes/lagenes årsmøter. 

Sammenslåing av lokalforeninger/lag godkjennes av fylkeslaget. 

Sammenslåing av fylkeslag godkjennes av forbundsstyret. 

 

Sammenslåing av NRF eller et organisasjonsledd i NRF med et eller 

flere eksterne lag/forening(er) skjer etter vedtak med 2/3 flertall på 

NRF sitt Landsmøte. Beslutningen treffes på bakgrunn av utarbeidet 

plan for sammenslåing (fusjon).  

§ 18 Nedleggelse, sammenslåing og deling av fylkeslag, 

lokalforeninger/lag/Burg og grupper 

 

I 

Nedleggelse kan bare skje på årsmøte ved ¾ av de avgitte stemmer. 

Forslag om nedleggelse må være innsendt til organisasjonsleddets 

styre innen 2 måneder før møtet åpnes. 

Aktiviteter i lokalforeningen/-laget/Burg kan videreføres av en 

aktivitetsgruppe underlagt fylkeslaget. Aktivitetsgruppens aktiviteter 

finansieres av midler tilhørende den nedlagte lokalforening/-lag/Burg 

gruppen. 

Ved nedleggelse av: 

• lokalforening/lag/Burg skal midler og eiendeler oppbevares av 

fylkeslagets styre 

• fylkeslag skal midler og eiendeler oppbevares av NRF sentralt 

• en landsdekkende diagnoseorganisasjon eller landsdekkende 

diagnosegruppe skal midler og eiendeler oppbevares av NRF 

sentralt  

II 

Organisasjonsledd som ikke har hatt noen virksomhet i løpet av 2 år 

er automatisk nedlagt. Midler og eiendeler tilfaller det overordnede 

organisasjonsleddet. 

III 

Beslutning om sammenslåing av to eller flere fylkes- eller 

lokalforeninger/lag/Burg grupper skjer etter vedtak med 2/3 flertall 

på lokalforeningenes/lagenes/Burg gruppenes årsmøter. 

Sammenslåing av lokalforeninger/lag godkjennes av fylkeslaget. 

Sammenslåing av fylkeslag godkjennes av forbundsstyret. 

 

Sammenslåing av NRF eller et organisasjonsledd i NRF med et eller 

flere eksterne lag/forening(er) skjer etter vedtak med 2/3 flertall på 

VEDLEGG side 222



 

Beslutning om inngåelse av samarbeidsavtale med annen forening 

eller opptak av assosierte medlemmer i NRF treffes av forbundsstyret 

med alminnelig flertall. 

 

IV 

Beslutning om deling av et fylkes- eller lokalforening/lag skjer etter 

vedtak med 2/3 flertall på lagets årsmøte. Deling av 

lokalforeninger/lag godkjennes av fylkesstyret. Deling av fylkeslag 

godkjennes av forbundsstyret. 

 

§ 18 Oppløsning av forbundet 

 

Beslutning om forbundets oppløsning kan bare foretas av landsmøtet 

med ¾ flertall. Oppløses forbundet, skal alle midler det disponerer 

overføres til egen konto. Dersom forbundet dannes på nytt innen 2 

år, føres midlene over til det nystiftede forbund.  

Hvis det foretas endelig oppløsning av forbundet, skal alle midler gå 

til fremme av forbundets formål etter forslag som må godkjennes av 

det departementet som har ansvaret for helse og omsorg. 

 

 

 

 

 

NRF sitt Landsmøte. Beslutningen treffes på bakgrunn av utarbeidet 

plan for sammenslåing (fusjon).  

 

Beslutning om inngåelse av samarbeidsavtale med annen forening 

eller opptak av assosierte medlemmer i NRF treffes av forbundsstyret 

med alminnelig flertall. 

 

IV 

Beslutning om deling av et fylkes- eller lokalforening/lag skjer etter 

vedtak med 2/3 flertall på lagets årsmøte. Deling av 

lokalforeninger/lag godkjennes av fylkesstyret. Deling av fylkeslag 

godkjennes av forbundsstyret. 

 

§ 19 Oppløsning av forbundet 

 

Beslutning om forbundets oppløsning kan bare foretas av landsmøtet 

med ¾ flertall. Oppløses forbundet, skal alle midler det disponerer 

overføres til egen konto. Dersom forbundet dannes på nytt innen 2 

år, føres midlene over til det nystiftede forbund.  

Hvis det foretas endelig oppløsning av forbundet, skal alle midler gå 

til fremme av forbundets formål etter forslag som må godkjennes av 

det departementet som har ansvaret for helse og omsorg. 

 

. 
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Digitalt møte med gjennomgang av innkomne forslag. 

07.05.21 

Til stede: Roar Aspen, Olav Malmo, Janet Jacobsen (kontrollkomiteen) og Lotte Friid Fladeby (NRFs 

administrasjon.  

1. Oslo syd – mandat vedtektskomite: Oversendes forbundsstyret 

2. Oslo syd – mandat valgkomite: Oversendes forbundsstyret 

3. Oslo syd – Innføring av signaturrett i vedtektene: Avvises, da det er vanlig organisasjonspraksis og 

bør ikke defineres nærmere i egne vedtekter. 

4. Oslo syd – Presisering av vedtekter vedr. årsmøter: legges inn i § 9 og § 12 

5. Oslo syd – Rutine ved tiltredelse av forbundsstyreverv: Tas inn i vedtektene i §6 II, resten av 

punktene forskyves. 

6. Oslo syd – Rutine ved tiltredelse av fylkesstyreverv: Avvises da dette ikke anses som en stor 

utfordring. Det må heller fokuseres på opplæring av habilitet osv. 

7. Oslo syd – Avslutning av bruk av prokura: Avvises da det ikke er en vedtektssak 

8. Oslo fylkeslag – Forslag endring §2 VI: Må avgjøres demokratisk på et årsmøte, man kan selv velge 

hvor man er medlem og det bør ikke begrenses hvor man kan være tillitsvalgt. 

9. Oslo fylkeslag – Forslag endring § 10 og § 13: Tas med. 

10. Gjøvik Revmatikerforening  

• §4 tilføyelse om at ansatte som har blitt avskjediget ikke kan inneha verv: Avvises.  

• § 4 IV om at fylkesstyrets varaer ikke kan ha stemmerett så lenge fylkesstyrets medlemmer 

er til stede: Avvises. Dette er en selvfølgelighet, vanlig organisasjonspraksis. 

Kontrollkomiteen følger opp når protokoll fra årsmøte er klar.  

11. Kristiansand Revmatikerforening  

• Ekstraordinært landsmøte: tatt med noen elementer. 

• § 10 Familierelasjon: tas inn 

• § 13 tydeliggjøring av hvem som skal velges inn i styret: tas inn.  

12. Møre og Romsdal, Trøndelag Sør og Trøndelag Nord – Ekstraordinært landsmøte: innspill 

vurderes inn i utforming av nye punkter i § 5 

13. Forslag fra 9 fylker – Kun sett på forslag om endring av § 5: innspill vurderes inn i utforming av 

nye punkter i § 5 
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Vedtekter / innkomne forslag 
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Digitalt møte med gjennomgang av innkomne forslag. 

25.05.21 

Til stede: Roar Aspen, Olav Malmo, Janet Jacobsen (kontrollkomiteen) og Lotte Friid Fladeby (NRFs 

administrasjon.  

14. Forslag fra 9 fylker – Alle endringsforslag er gjennomgått. Noen er tatt med i vedtektskomiteens 

forslag, noen er tatt med delvis og noen er ikke tatt med.  

Vedtektskomiteen ønsker at følgende forslag må sees på i en større sammenheng da det påvirker 

hele strukturen og hvordan medlemmene er plassert/fordelt i NRF.  

§2 

IV  

Medlemskapet er direkte tilknyttet NRF, men medlemmet blir geografisk/aldersmessig 

fordelt til lokalforeninger/lag. Et medlem kan likevel selv avgjøre om det vil ha en annen 

forenings- /lagstilhørighet, men kan ikke samtidig være knyttet til mer enn ett 

organisasjonsledd i NRF. med unntak av at et medlem kan være tilknyttet både en 

lokalforening/lag og barne- og ungdomsgruppen BURG.  

IX  

Medlemmer under 26 år, samt medlemmer som aktivt har krysset av for å være tilknyttet 

BURG, inngår i NRF sin Barne- og ungdomsrevmatikergruppe, BURG, som er en integrert 

gruppe i NRF. Når man fyller 26 år overføres man til ordinært medlemskap. BURG skal følge 

NRF sine vedtekter. 

 

15. BURG Sogn og Fjordane 

• Forslag om at fylkeslagets valgkomite også skal gjelde BURG-gruppen i fylket: Avvises da 

valgkomiteen velges for et organisasjonsledd. 

• Forslag om å flytte på/tydeliggjøre valg av BURG kontakt: Avvises 
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Forord  

Denne handlingsplanen er et hjelpemiddel for å sikre økt og målrettet aktivitet i lokallag, fylkeslag og 

i NRF nasjonalt, og staker ut en del politiske områder som er viktig for NRF. Handlingsplanen har mål 

om å være tydelig, men ikke for detaljert. Den gir frihet i hvert ledd til å lage egne aktiviteter og 

årshjul, men gir samtidig alle en klar retning for hvor felles innsats må rettes. Respekt og tillit til 

hverandre gir gode forhold for et godt samarbeid. 

 

NRFs hovedmål er å fortsette med de gode aktivitetene for alle våre medlemmer, samt møte nye 

behov i et moderne samfunn med nye behandlingsregimer. Vi skal også ha fokus på yngre 

målgrupper og overgangen mellom BURG og NRF.  

 

Alle ledd i organisasjonen oppfordres til å jobbe med målrettede aktiviteter innen følgende 

områdene i neste periode:  

 

• Barne- og ungdomsarbeid  

• Diagnosearbeid  

• Friskliv, veiledningsarbeid og brukermedvirkning  

• Kommunikasjon 

• Organisasjonsutvikling og -kultur 

• NRF som folkehelseaktør   

• NRFs eiendom på Costa Blanca-kysten i Spania 

• Interessepolitisk arbeid 

• Rekruttering og medlemspleie  

• Økonomi  

 

Disse områdene representerer hovedutfordringer som organisasjonen står ovenfor og som bør 

jobbes med i alle ledd for å styrke NRF som helhet. Det er oppgaver som alle ledd gjør og bør 

fortsette med.  

 

Alle i organisasjonen oppfordres til å utvikle aktiviteter og detaljerte årshjul med utgangspunkt i de 

retningsgivende områder vi står sammen om i denne planen. Hvert enkelt organisasjonsledd kan selv 

bestemme mer detaljert hvordan arbeidet best innrettes hos seg. 
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NRF som folkehelseaktør  

Norsk Revmatikerforbund arbeider for bedring av alle personer med revmatiske, muskel-, og 

skjelettsykdommer og plager sin helsemessige, sosiale og økonomiske situasjon, samt kulturelle 

forhold. NRF er en møteplass for medlemmene for omsorg, fellesskap og kunnskap, og skal bidra til 

bedring av trenings- og behandlingsmuligheter.  

NRF vil bidra til vitenskapelig forskning om revmatiske, muskel- og skjelettsykdommer, og støtte 

fagpersonells videre utdannelse i behandlingen av disse. NRF skal formidle og opplyse om 

sykdommene, deres forebygging, behandling og samfunnsmessige konsekvenser.  

Gjennom aktivt å oppsøke de arenaer der en kan utøve innflytelse, skal NRF bidra til at både 

samfunnet og tjenestetilbudet utvikler seg i den retning våre medlemmer har behov for.   

Gjennom synlige medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte, er NRF en ressurs og en viktig stemme 

i samfunnsdebatten. 

 

Lokalleddet anbefales å: 

- være en samarbeidspartner for kommunens politikere og administrasjon. 
- samarbeide med andre lokale brukerorganisasjoner, FFO og helsefaglige 

aktører. 
- lage årshjul med mål for sitt interessepolitiske arbeid. 

Fylkesleddet anbefales å: 

- være en samarbeidspartner med fylkets politikere og administrasjon. 
- drive opplæringstiltak innen interesse politisk påvirkningsarbeid. Gjerne i 

samarbeid med nasjonalt ledd.  
- støtte og veilede lokallagene, styrke diagnosearbeidet. 
- samarbeide med andre brukerorganisasjoner, FFO, frisklivssentraler og 

helsefaglige aktører. 

Nasjonalt anbefales det å: 

- synliggjøre kostnader med dagens helsepolitikk og de nåværende valgte 
løsninger. 

- jobbe opp mot nasjonale helsepolitikere og helsefaglige miljøer.  
- styrke diagnosearbeidet.  
- tilby erfaringskompetanse til offentlige myndigheter, frisklivssentraler og 

andre aktuelle aktører. 
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Organisasjonsutvikling og organisasjonskultur  

Norsk Revmatikerforbund skal være en åpen, inkluderende og fremtidsrettet organisasjon, der 

medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte opplever romslige rammer og stort handlingsrom, og 

der vi møtes med forståelse og respekt for hverandres ulikheter. 

 

 

Lokalleddet anbefales å: 

- arrangere relevante aktiviteter.  
- lage et årshjul med mål og aktiviteter, med tiltak for å rekruttere, kommunisere 

og finne ekstern finansiering.  
- prioritere å delta på kompetansetiltak for å fornye og forbedre lokalarbeidet. 
- ta i bruk nye metoder og arbeidsverktøy etter hvert som de stilles til 

rådighet, eksempelvis nettbaserte løsninger. 

Fylkesleddet anbefales å: 

- støtte oppunder lokallagenes aktivitet og være det organisatoriske 
bindeleddet mellom lokalt og nasjonalt nivå. 

- ta ansvar for at tillitsvalgtes kompetanse er relevant for organisasjonen. 
- sørge for oppfølging av nasjonale tiltak på området.  
- ha et aktivt forhold til diagnosearbeidet ved å sette seg i stand til å utøve diagnosearbeid 

i tråd med NRFs retningslinjer for diagnosearbeid. 
- sette seg i stand til å utøve sine oppgaver og aktivt oppdatere sin kompetanse på 

områder som er relevante for fylket og underordnede lokallag.  

Nasjonalt anbefales det å: 

- sette fylkene i stand til å utøve sine oppgaver og ha kompetanse på områder som er 
relevante for organisasjonen, som diagnoser, veiledningsarbeid, brukermedvirkning, 
livsstil og mestring.  

- bygge en organisasjon med et godt arbeidsmiljø for tillitsvalgte og ansatte hvor vi 
bygger vår kultur gjennom etiske retningslinjer, samarbeid og samspill.  

- utvikle og implementere helhetlige kompetanseplaner for tillitsvalgte og 
ansatte.  

- jevnlig oppdatere, implementere og videreutvikle effektive digitale verktøy. 
- ta ansvar for å utvikle og oppdatere kursmateriell digitalt. 

 

 

 

  

VEDLEGG side 232



Rekruttering og medlemspleie  

NRF er en organisasjon for alle og skal være en stor organisasjon med stor gjennomslagskraft.  

Organisasjon ønsker å styrke sitt fokus på medlemsvekst. Nye medlemmer skal ønskes velkommen 

og ivaretas. Eksisterende medlemmer tilbys gode aktiviteter og relevant informasjon slik at 

utmelding ikke er et attraktivt alternativ. 

NRF skal fornye og synliggjøre medlemsfordeler og utvikle og implementere aktiviteter for økt 

livsmestring og gode levevaner.  

 

Lokalleddet anbefales å: 

- gjennomføre og utvikle relevante aktiviteter, som bidrar til økt mestring og 
gode levevaner for medlemmene.  

- Ta i bruk og delta i de nasjonale kampanjer som igangsettes.  
- ta ansvar for å rekruttere medlemmer og sette mål om medlemsvekst i 

sine årshjul. 

Fylkesleddet anbefales å: 

- være en samarbeidspartner for lokalforeningene/BURG i arbeidet med 
å rekruttere nye og beholde eksisterende medlemmer.  

- drive opplæringsaktivitet innen medlemspleie. 
- ta i bruk og delta i de nasjonale kampanjer som igangsettes og støtte opp om 

lokallagenes arbeid med disse.  

Nasjonalt anbefales det å: 

- synliggjøre medlemsfordeler og utvikle nye  
- lage et årshjul med oversikt over ulike medlemstilbud og -aktiviteter, samt de ulike 

tidsbestemte budskapene, med tanke på å beholde og rekruttere medlemmer.  
- utvikle nasjonale vervekampanjer for alle ledd, og aktivt jobbe med fylkeslagene for 

å implementere disse.  
- arbeide for å lage en god overgang mellom BURG og NRF ved egne tilbud rettet 

mot denne målgruppen.  
- styrke diagnosearbeidet for å rekruttere og beholde medlemmer. 
- utarbeide forslag til velkomstbrev for bruk i lokalforeningene og utarbeide forslag til 

årlig oppfølging av medlemmer og ved utmelding. 
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Barne- og ungdomsarbeid  

Barne- og ungdomsarbeidet er en viktig del av NRF. Å ivareta de unge, både som medlemmer, 

tillitsvalgte, veiledere og brukermedvirkere er å sikre NRFs fremtid. Jo tettere de unge er knyttet til 

BURG, jo tettere er de knyttet til NRF. BURG-gruppene skal følge vedtektene. BURG Norge skal 

støtte arbeidet i gruppene. 

 

Lokalleddet anbefales å: 

- informere om barne- og ungdomsarbeidet i NRF. 
- verve barn og unge. 
- støtte BURG-gruppen i fylket, eksempelvis praktisk og økonomisk.  

 
Hvis BURG-gruppe ikke finnes, anbefales det å gi økonomisk støtte til BURG-medlemmer i 
eget lokallag, slik at de kan delta på BURG-aktiviteter arrangert av fylket, andre BURG-
grupper eller nasjonalt. 

Fylkesleddet anbefales å: 

- etablere BURG-kontakt i fylkesstyret. 
- informere om barne- og ungdomsarbeidet i NRF. 
- støtte BURG-gruppen i fylket, eksempelvis praktisk og økonomisk. 

 
Hvis fylket mangler BURG-gruppe: Jobbe for å opprette BURG-gruppe i fylket, i samarbeid 
med BURG Norge. 

BURG-gruppene i fylket anbefales å:  

- utvikle informasjon og spisset medlemstilbud for barn, unge og deres pårørende. 
- arrangere aktiviteter og tilbud som tiltrekker nye medlemmer og bevarer 

eksisterende medlemmer.  
- jobbe for å være representert i lokale råd og utvalg som ivaretar medlemmenes 

interesser. 
- jobbe for å rekruttere nye likepersoner, og sørge for at disse deltar på kurs. 
- informere om barne- og ungdomsarbeidet i NRF. 

Nasjonalt anbefales det å: 

- utvikle informasjon og spisset medlemstilbud for barn, unge og deres pårørende. 
- synliggjøre barne- og ungdomsarbeidet, og gjøre det attraktivt og tilgjengelig. 
- arbeide for å skolere tillitsvalgte, veiledere og brukermedvirkere som har barn og 

unge som fokus.  
- drive interessepolitisk arbeid som følger opp barn og unges interesser innenfor vårt 

felt, samt utvikle materiell som kan brukes i utdanningen for ansatte i barnehage og 
skole. 

- utforme informasjonsmateriell som resten av organisasjonen kan bruke når de skal 
informere om BURG, og verve barn og unge. 
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Diagnosearbeid  

NRF styrkes som organisasjon gjennom å legge til rette for et bredt og spisset tilbud til en 

mangfoldig medlemsmasse. Diagnosearbeidet er en viktig satsning for å legitimere NRF som en 

organisasjon som bidrar overfor ulike medlemsgrupper. Diagnosegrupper styrker NRFs helsefaglige 

kompetanse og synliggjør NRF som en relevant folkehelseaktør på nye områder.  

Diagnosearbeidet har sitt utgangspunkt i vedtektene, § 7 Diagnosearbeidet i organisasjonen, og 

retningslinjene for diagnosearbeidet vedtatt i forbundsstyret er utgangspunktet for NRFs arbeid med 

ulike diagnoser og diagnosearbeid. 

 

Lokalleddet anbefales å:  

- informere om diagnosearbeidet i NRF og tilrettelegge for lokal aktivitet.  
- delta på opplæring og ha diagnoseaktivitet. 

Fylkesleddet anbefales å: 

- prioritere diagnoseaktivitet gjennom temamøter i fylket.  
- etablere fylkesdiagnosekontakter og arrangere en årlig samling for diagnosekontakter. 
- informere om diagnosearbeidet i NRF, samt støtte og veilede lokalforeningene. 

Diagnosegruppene/foreningene anbefales å: 

- delta aktivt i utformingen av relevant politikk og aktivitet for NRFs 
diagnosearbeid. 

- være en ressurs for fylkene og lokallagene.  
- bidra til den generelle veiledningskompetansen, og videreutvikle det 

diagnosespesifikke veiledningsarbeidet.  
- være behjelpelige med å etablere fylkes diagnosekontakter. 

Nasjonalt anbefales å: 

- utvikle informasjon og spisset medlemstilbud for flere diagnoser.  
- synliggjøre diagnoseinformasjonen og gjøre den attraktiv og tilgjengelig på nett og 

i kampanjer.  
- arrangere årlig samling for kontaktperson eller diagnoseledere.   
- arbeide for å opprette diagnosespesifikke aktiviteter, veiledere og, etter 

behov, brukermedvirkere.  
- arbeide aktivt for å informere fylkesstyrene om diagnosearbeidet og hvordan dette 

arbeidet skal drives med diagnosekontakter. 

 

 

8  
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Friskliv, likepersoner/veiledere og brukermedvirkere 

Sammen er vi sterkere. Gjennom utstrakt samarbeid på tvers vil organisasjon stå sterkere som 

helhet enn summen av det enkelte ledd. Som ressurspersoner for hverandre og samfunnet rundt 

løftes alle og den enkelte. NRFs hovedaktiviteter er sentrert rundt friskliv og livsmestring, aktiv 

veiledning og kompetent brukermedvirkning.   

Lokalleddet anbefales å: 

- rekruttere likepersoner som gjenspeiler medlemsmassen, samt sørge for støtte,
oppfølging og opplæring.

- tilby trenings-/aktivitetsgrupper med fokus på friskliv og livsmestring.
- etterlyse og støtte opp om kommunenes tiltak som fremmer fysisk, psykisk og

sosial mestring.
- rekruttere brukermedvirkere til minst en av de lokale arenaene der NRF kan utøve

brukermedvirkning.

Fylkesleddet anbefales å: 

- rekruttere brukermedvirkere og sørge for at disse får støtte og blir hørt.
- rekruttere frisklivsagenter, samt trenings- og mosjonskontakter.
- rekruttere og skolere likepersoner/veiledere.
- arrangere årlig samling for likepersoner/veiledere og instruktører.
- ta ansvar for opplæring av de generelle og de diagnosespesifikke-/BURG-veilederne i sitt

fylke.
- etterlyse og støtte opp om fylkeskommunenes tiltak som fremmer fysisk, psykisk og

sosial mestring.
- skolere brukermedvirkere, gjerne i samarbeid med FFO eller andre.
- skaffe seg overblikk over arenaer for brukermedvirkning i fylket.
- sikre NRF-brukermedvirkere i alle regionale sykehus og helseforetak, NAV og

hjelpemiddelsentralene, samt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
- Skaffe seg overblikk over arenaer for brukermedvirkning i alle kommuner der NRF

har lokallag.
- samarbeide med BURG og diagnosekontaktene om relevante aktiviteter.

Nasjonalt anbefales å: 

- arrangere årlig samling for frisklivsagenter og trenings- og mosjon kontakter.
- sørge for god opplæring av instruktører, gjerne i samarbeid med fylkeslag, i

tråd med nyere forskning.
- jobbe for et sterkere fokus på fysisk, psykisk og sosial mestring i helsesektoren.
- utvikle gode systemer for å rekruttere, utvikle og organisere brukermedvirkere i NRF

på alle nivåer.
- arrangere årlig kurs for brukermedvirkere i forskning, gjerne i samarbeid med relevant

forskningsinstitusjon.
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Kommunikasjon 

Et aktivt kommunikasjonsarbeid vil sørge for at medlemmene holdes oppdatert og inkludert. NRF 

skal fremstå som en relevant aktør overfor myndighetene, arbeids- og næringsliv og frivillig sektor. 

NRF vil være til stede i samfunnsdebatten med en tydelig og kompetent stemme. 

 

Alle anbefales å ta i bruk kommunikasjonsaktiviteter, nettside og sosiale medier for å informere 

både nåværende og potensielle medlemmer. 

 

  

Lokalleddet anbefales å: 

- synliggjøre egne aktiviteter i lokalpresse og -media.  
- sørge for at laget har ressurspersoner med ansvar for hjemmesiden. 

Fylkesleddet anbefales å: 

- drive opplæringsaktivitet i digitale verktøy som medlemsregisteret, nettside og 
sosiale medier.  

- besørge god opplæring i hver forening av én til to ressurspersoner som har ansvaret for 
hjemmesidene.  

- støtte fylkesveileder i sin informasjonsaktivitet. 

Nasjonalt anbefales å: 

- gjøre det enkelt for fylkes- og lokallagene å kommunisere med sine medlemmer 
- utvikle digitalt og ikke-digitalt informasjonsmateriell, diagnosespesifikt og generelt, 

for bestilling fra fylke, lokallag og BURG/diagnosegruppene. 
- jobbe aktivt for igjen å få på plass bladutgivelse for medlemmer og andre 

interessenter. 
- besørge god opplæring i hvert fylkeslag av én til to ressurspersoner som har ansvaret 

for hjemmesidene.  
- videreutvikle og profesjonalisere merkevarebygging.  
- utarbeide årshjul for nasjonale kurs og samlinger. 
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NRFs eiendom på Costa Blanca-kysten i Spania 

NRFs eierskap skal sørge for at eiendommen bevares og videreutvikles. Eiendommen skal fortsatt 

være det foretrukne og det beste reisemålet for norske revmatikere, uansett om man ønsker ferie, 

velvære eller behandling. Alle nivåer i organisasjonen oppfordres til å stimulere til god bruk og i egen 

regi arrangere reiser og aktiviteter (f.eks. kurs) som med fordel kan gjennomføres i Spania. 

Lokalleddet anbefales å: 

- stimulere medlemmene til bruk av stedet

- formidle invitasjoner fra fylkeslaget og medvirke til at slike gruppeturer gjennomføres

Fylkesleddet anbefales å: 

- arrangere turer for medlemmene hvor trening og ferie kan kombineres.
- være pådriver for bruk av stedet til kursvirksomhet.
- støtte RS-kontakten i sin informasjonsaktivitet.

Nasjonalt anbefales å: 

- bidra med ressurser for å sikre god informasjonsflyt.
- hjelpe fylkes- og lokallagene til å være gode ledd i informasjonsflyten.
- bidra til bruk av stedet til kurs og annen aktivitet der det er formålstjenlig.
- synliggjøre muligheter for alle ledd til å søke støtte gjennom nasjonale fond.
- bistå med å oppnå sunn drift i datterselskapet.

Interessepolitisk arbeid 
NRF skal være engasjert på områder som helse- og arbeidslivspolitikk og skape et best mulig samfunn 

nedenfra og opp for personer som lever med en kronisk sykdom, diagnose eller plage. Gjennom et 

målrettet interessepolitisk arbeid, skal NRF fronte utfordringer i folks hverdag, arbeidsplass eller ut i 

kommunene de bor i, på områder som habilitering/rehabilitering, friskliv og universell utforming.  

NRF vil jobbe for et arbeidsliv som skal være inkluderende for personer med revmatisk sykdom. Både 

offentlige myndigheter og arbeidsgivere må aktivt søke best mulig tilrettelegging og bruk av 

hjelpemidler for arbeidstakere som lever med en kronisk sykdom, diagnose eller plage. Sammen skal 

man finne riktig tiltak til riktig tid. Et forløp for arbeidsrettet rehabilitering krever god samhandling 

med helsevesenet.  

NRF vil prioritere å arbeide med å heve levekårene for personer som lever med en kronisk sykdom, 

og arbeide for at alle skal ha en inntekt å leve av. Gode ordninger skal kompensere for nedsatt 

funksjonsevne, det være seg grunnstønad, bilstønad eller andre ordninger.  

Gjennom samhandlingsreformen og folkehelsemeldingen har kommunene blitt delegert et ansvar for 

folkehelsearbeidet og rehabilitering. NRF vil arbeide for at revmatikere skal få et optimalt 

rehabiliterings- og frisklivstilbud i sin kommune, samt sikre en så god hverdag og så god livskvalitet 
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som mulig. NRF skal jobbe for at den spesialiserte rehabiliteringen, så som rehabiliterings-

/opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet, opprettholdes og videreutvikles. Dette 

bør prioriteres både nasjonalt, så vel som i fylkesting og kommunestyrer.  

Friskliv er både politikk og en innstilling til livet, der det bør handle om å se muligheter. NRF 

definerer friskliv som best mulig fysisk, psykisk og sosial mestring av livet - kort sagt å oppnå best 

mulig livskvalitet. Det handler om å gjøre de små, riktige tingene i hverdagen, som fører til et så 

friskt liv som mulig på tross av diagnose, smerter og sykdom. Alle har ansvar for egen helse og 

velvære, men kommunene må ha god politikk som gjør personer som lever med en kronisk sykdom, 

diagnose eller plage i stand til å ivareta, og for mange oppnå, en bedre livsstil. 

I et universelt utformet samfunn kan så mange som mulig delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne. 

NRF vil jobbe for å sikre at alle med nedsatt funksjonsevne kan delta i samfunnet på lik linje med 

alle andre. 

  

Lokalleddet anbefales å: 

- drive kontinuerlig påvirkningsarbeid i kommunen for å bedre helsetilbud og 
rehabilitering for sine medlemmer, gjennom blant annet god tilgang til fysioterapi og 
universelt utformede varmtvannsbasseng.  

- følge opp kommune og sørge for at de tar sitt ansvar for rehabilitering av de grupper 
NRF representerer. 

- arbeide for at frisklivssentralene har gode og tilgjengelige tilbud for personer 
med revmatiske, muskel- og skjelettsykdommer og plager. 

Fylkesleddet anbefales å: 

- jobbe opp mot fylkestinget og andre aktuelle aktører for å sikre at personer som 
lever med en kronisk sykdom, diagnose eller plage blir prioritert.  

- bistå lokallagene i sitt interessepolitiske arbeid. 

Nasjonalt anbefales å: 

- kartlegge levekårene til de som lever med kronisk sykdom, diagnose eller plage.  
- arbeide for at NAVs kompetanse på personer som lever med kronisk sykdom, diagnose 

eller plage styrkes. 
- arbeide for å få hevet levekårene for personer som lever med kronisk sykdom, og arbeide 

for at alle skal ha en inntekt å leve av. 
- synliggjøre løsninger basert på brukernes behov, med utgangspunkt i NRFs Sintef-

rapport og Menon-rapport.  
- løfte revmatisme-, muskel- og skjelettområdet og rehabilitering inn på den 

nasjonale agendaen.  
- lage verktøykasse som lokallagene kan bruke til å påvirke rehabilitering i sine 

kommuner. 
- oppsøke nasjonale miljøer og arenaer der NRFs brukermedvirkere kan påvirke forskning 

og behandling.  
- fremme friskliv som godt folkehelsearbeid. 
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Økonomi 

NRF skal ha en sunn økonomi og drives forsvarlig innen de til enhver tid tilgjengelige økonomiske 

rammer. Landsmøtet gir prinsipielle føringer for ønsket aktivitet og satsningsområder, mens 

forbundsstyret har ansvar for å fastsette rammer for, og videreutvikle, organisasjonens drift. NRF vil 

i alle ledd søke ekstern finansiering av drift og prosjektfinansiering for videreutvikling av tilbudet til 

våre medlemmer, frivillige og tillitsvalgte. 

 

 

Lokalleddet anbefales å: 

- lage minst ett eksternt finansiert prosjekt i løpet av perioden, gjerne et 
lavterskeltilbud. 

- aktivt søke etter finansiell støtte for prosjekter og aktiviteter.  
- støtte sine likepersoner/veiledere i å gjennomføre aktivitet og rapportere sin 

aktivitet. 
- oppsøke kommunale frisklivssentraler og tilby kursholder for relevant 

frisklivsaktivitet. 

Fylkesleddet anbefales å: 

- bistå lokallagene og fylkesveiledere, samt BURG og diagnosespesifikke 
likepersoner/veiledere med rapportering av veiledningsaktivitet inn til NRFs sekretariat. 

- støtte og veilede lokalforeningene i å sikre økonomisk vekst og stabilitet. 
- lage eget fylkesårshjul med regionale finansieringsmuligheter.  
- aktivt søke etter finansiell støtte av prosjekter og aktiviteter. 

Nasjonalt anbefales å: 

- aktivt søke etter finansiell støtte av aktiviteter og prosjekter.  
- utvikle kampanjer og konsepter som gir flere faste givere og flere 

medlemmer.  
- søke midler og rapportere til nasjonale myndigheter med utgangspunkt i 

NRFs veilednings- og likepersonsaktivitet. 
- øke inntjening fra bedriftsmarkedet. 
- synliggjøre muligheter for alle ledd til å søke midler gjennom stiftelser, samt 

andre finansieringsmuligheter.  
- kartlegge og informere om nasjonale finansieringsmuligheter.  
- lage årlig kurs i prosjektskriving for tillitsvalgte/frivillige i lokallag, fylkeslag, 

diagnosegrupper og BURG. 
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Mandat for NRFs kontrollkomité 

 

1. NRFs kontrollkomité er landsmøtets kontrollorgan og skal påse at organisatoriske og 

økonomiske disposisjoner er i samsvar med NRF sine vedtekter og vedtak. 

 

2. Kontrollkomitéen velges av landsmøtet. 

Det velges leder, to medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge. Funksjonstiden 

følger landsmøteperioden. Komitéen ivaretar selv sekretærfunksjonen. 

Kontrollkomitéens medlemmer kan ikke inneha andre tillitsverv i NRF eller være ansatt i 

organisasjonen. 

Forslag fra 
kontrollkomité 

Kontrollkomitéen velges av landsmøtet. 
Det velges leder, to medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge. 
Funksjonstiden følger landsmøteperioden. Komitéen ivaretar selv 
sekretærfunksjonen.Kontrollkomitéens medlemmer Kontrollkomiteen 
er et uavhengig og nøytralt organ og medlemmene kan ikke inneha 
andre tillitsverv i NRF eller være ansatt i organisasjonen. 

 

3. Landsmøtet fastsetter komitéens mandat. 

4. Komiteen kan i Landsmøtet muntlig begrunne sitt syn på endringsforslag til komiteens 

mandat 

Forslag fra 
kontrollkomité 

4. Komiteen kan i Landsmøtet muntlig begrunne sitt syn på 
endringsforslag til komiteens mandat 

Forslag fra 9 fylker * 4. Komiteen kan i landsmøtet muntlig begrunne sitt syn på 
endringsforslag til komiteens mandat. 

 

5. Komitéens virkeområde gjelder NRFs foreninger/lag, fylkeslag, diagnosearbeidet, 

forbundsstyret, BURG og hel-integrerte grupper. Hele organisasjonen kan kreve saker 

lagt frem for kontrollkomiteen. 

Forslag fra 
kontrollkomité 

Komitéens virkeområde gjelder NRFs foreninger/lag, fylkeslag, 
diagnosearbeidet,hele organisasjonen. 

Forslag fra 9 fylker Komitéens virkeområde gjelder hele organisasjonen. NRFs 
foreninger/lag, fylkeslag, diagnosearbeidet, forbundsstyret, BURG 
og hel-integrerte grupper. Hele organisasjonen kan kreve saker lagt 
frem for kontrollkomiteen. 

 

6. Komitéen møter så ofte den selv finner det påkrevet. 

LM-sak 14-16/21 
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Forslag fra 
kontrollkomité 

6. Komitéen møter så ofte den selv finner det påkrevet.

Forslag fra 9 fylker 6. Komitéen møter så ofte den selv finner det påkrevet.

7. Komitéen kan, om nødvendig, benytte faglig bistand i forbindelse med sitt arbeid.

8. Komitéen kan gjennomgå årsmøteprotokoller, årsberetning og regnskap for alle

organisasjonsledd for å kontrollere at virksomheten er i samsvar med NRFs formål og

vedtekter, samt at vedtak fattet av besluttende organer blir iverksatt.

9. Komitéen har adgang til samtlige protokoller og øvrige dokumenter i alle

organisasjonsledd og har rett til å få seg forelagt alle opplysninger de mener er påkrevd

for å utføre sitt oppdrag.

10. Saker som vedkommer noens personlige forhold skal behandles konfidensielt i alle ledd

11. Kontrollkomitéen er klageinstans i forhold til suspensjon/eksklusjon i NRF.

12. Komitéen avgir skriftlig rapport til landsmøtet.  Rapporten sendes ut sammen med de

øvrige sakspapirer til landsmøtet.

Forslag fra 
kontrollkomité 

Komitéen kan gjennomgå årsmøteprotokoller, årsberetning og 
regnskap for alle organisasjonsledd for å kontrollere at virksomheten 
er i samsvar med NRFs formål og vedtekter, samt at vedtak fattet av 
besluttende organer blir iverksatt. 

Forslag fra 9 fylker Komitéen kan gjennomgå årsmøteprotokoller, årsberetning og 
regnskap i hele organisasjonen for alle organisasjonsledd for å 
kontrollere at virksomheten er i samsvar med NRFs formål og 
vedtekter, samt at vedtak fattet av besluttende organer blir 
iverksatt. 

Forslag fra 
kontrollkomité 

Komitéen har adgang til samtlige protokoller og øvrigealle 
dokumenter i alle organisasjonsledd og har rett til å få seg forelagt alle 
opplysninger de mener er påkrevd nødvendig for å utføre sitt 
oppdrag. 

Forslag fra 9 fylker Komitéen har adgang til samtlige protokoller og øvrige dokumenter 
i hele organisasjonen alle organisasjonsledd og har rett til å få seg 
forelagt alle opplysninger de mener er  
påkrevd for å utføre sitt oppdrag. 

Forslag fra 
kontrollkomité 

10.Saker som vedkommer noens personlige forhold skal behandles
konfidensielt i alle ledd

Forslag fra 9 fylker Saker som vedkommer noens personlige forhold skal behandles 
konfidensielt. i alle ledd 
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13. Komitéens medlemmer og andre som får innsyn i komitéens dokumenter har

taushetsplikt.

Mandat for NRFs Vedtektskomité 

1. Vedtektskomiteen er organisasjonsfaglig utvalg vedrørende NRFs vedtekter og andre faglige
spørsmål i den sammenheng.

Forslag fra 9 fylkeslag 
(rødt er nytt inn, blått 
er ut) 

Vedtektskomiteen er et organisasjonsfaglig utvalg vedrørende 
NRFs vedtekter. og  
andre faglige spørsmål i den sammenheng. 

2. Vedtektskomiteen velges av landsmøtet. Det velges leder, to medlemmer og to
varamedlemmer. Funksjonstiden følger landsmøteperioden. Komiteen ivaretar selv
sekretærfunksjonen.

Foreslått tilføyelse fra 
oslo Syd RF 

Vedtektkomitéens medlemmer kan ikke inneha andre tillitsverv i 
NRF eller være ansatt i organisasjonen. 

3. Landsmøtet fastsetter komiteens mandat.

4. Forbundsleder og/eller generalsekretær kan delta på komiteens møter med tale- og
forslagsrett.

5. Komiteen møtes så ofte som komiteens leder bestemmer, og fatter i hovedsak vedtak i form
av uttalelser/forslag til forbundsstyret.

Forslag fra 
kontrollkomité 

Komitéen avgirgir skriftlig rapport til landsmøtet. Rapporten sendes ut 
sammen med de øvrige sakspapirer til landsmøtet. 

Forslag fra 9 fylker Komitéen avgir skriftlig rapport til landsmøtet *og kan gis talerett. 
Rapporten sendes ut sammen med de øvrige sakspapirer til 
landsmøtet. 

Forslag fra 
kontrollkomité 

Komitéens medlemmer og andre som får innsyn i komitéens 
dokumenter har taushetsplikt. 

Forslag fra 9 fylkeslag 
(rødt er nytt inn, blått 
er ut) 

4. Forbundsleder og/eller generalsekretær kan delta på
komiteens møter med tale-og forslagsrett.

Forslag fra 9 fylkeslag 
(rødt er nytt inn, blått 
er ut) 

5. Komiteen møtes så ofte som komiteens leder bestemmer,
og fatter i hovedsak vedtak i form av uttalelser/forslag til
Landsmøtet. forbundsstyret.
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6. Komiteen kan konsultere ekstern fagjurist ved behov. Eventuelle utgifter må på forhånd i
hvert enkelt tilfelle godkjennes av forbundsstyret.

7. Vedtektskomiteens hovedoppgaver er å:
I. Foreta en løpende vurdering av NRFs gjeldende vedtekter med sikte på å fremme

forslag til nødvendige endringer. Komiteen innhenter informasjon fra så vel
organisasjonsledd som administrasjonen i denne vurderingsprosessen.

II. Behandle og avgi uttalelse vedrørende alle innkomne forslag til vedtektsendringer,
når disse er innkommet innen fastsatte frister, samt foreta konsekvensutredning av
faktiske, økonomiske og juridiske konsekvenser av forslagene.

III. Bistå forbundsstyret, øvrige organisasjonsledd og administrasjonen i den løpende
fortolkning av gjeldende vedtekter og andre faglige spørsmål i den sammenheng.

8. For vedtektsendringer fremmer komiteen forslag til landsmøtet. Komiteens leder deltar i
landsmøtets behandling av vedtektsaker.

Mandat for NRFs valgkomité 

Valgkomiteen forbereder valgene til neste landsmøte 

1. Valgkomiteen velges av NRFs Landsmøte. Det velges tre medlemmer og én vara.

Valgkomiteen konstituerer seg selv. Funksjonstiden følger landsmøteperioden.

Forslag 9 fylker Valgkomiteen velges av NRFs Landsmøte. Det velges leder, to 
medlemmer og et varamedlem. tre medlemmer og én vara. 
Valgkomiteen konstituerer seg selv. Funksjonstiden følger 
landsmøteperioden. Komiteen ivaretar selv sekretærfunksjonen. 

2. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til organisasjonens forbundsstyre og andre

Landsmøteoppnevnte organer. Valget skjer på NRFs landsmøte. Valgkomitéen skal være

uavhengig av organisasjonens ledelse.

Forslag fra 9 fylkeslag 
(rødt er nytt inn, blått 
er ut) 

6. Komiteen kan konsultere ekstern fagjurist ved behov.
Eventuelle utgifter må på forhånd i hvert enkelt tilfelle
godkjennes av forbundsstyret. Komiteen kan, om nødvendig,
benytte faglig bistand.

Forslag fra 9 fylkeslag 
(rødt er nytt inn, blått 
er ut) 

III. Bistå forbundsstyret, øvrige organisasjonsledd og
administrasjonen organisasjonen i den løpende fortolkning av
gjeldende vedtekter. og andre faglige spørsmål i den
sammenheng.
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Forslag til tillegg fra 
Oslo Syd RF Valgkomitéens medlemmer kan ikke inneha andre tillitsverv i NRF eller 

være ansatt i organisasjonen. 

Forslag fra 9 fylker Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til organisasjonens 
forbundsstyre og andre Landsmøteoppnevnte organer. Valget skjer på 
NRFs landsmøte. Valgkomitéen skal være uavhengig av 
organisasjonens ledelse. 

3. Komiteen møtes så ofte som komiteens leder bestemmer.

Forslag fra 9 fylker Komiteen møtes så ofte som komiteens leder bestemmer. 

4. Valgkomiteens hovedoppgaver er å:

• Sette seg inn i vedtektene og være klar over hvordan de skal arbeide, hvilket mandat de
har, og hvilke roller eller funksjoner som skal velges og for hvor lang tid.

• Finne de beste og mest kompetente kandidatene til de enkelte rollene. Komiteen
innhenter informasjon fra både Fylkeslagene, lokallagene, Forbundsstyret og
administrasjonen i denne vurderingsprosessen.

Forslag fra 9 fylker Finne de beste og mest kompetente kandidatene til de enkelte 
rollene. Komiteen innhenter informasjon fra organisasjonen både 
Fylkeslagene, lokallagene, Forbundsstyret og administrasjonen i 
denne vurderingsprosessen. 

• Motivere kandidatene for oppgavene de har, i rollene de foreslås til.

Forslag fra 9 fylker • Motivere kandidatene for oppgavene de har, i rollene de foreslås
til.

• Presentere innstillingen på landsmøtet. Det vil si at en representant fra valgkomiteen
(normalt leder) presenterer innstillingen.

Forslag fra 9 fylker Valgkomiteen presenterer innstillingen på landsmøtet. Det vil si at 
en representant fra valgkomiteen (normalt leder) presenterer 
innstillingen. 
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Under følger CV for Geir Charles Grindheim som er til valg som leder av vedtektskomiteen, og for 

Siri Bryn Ottesen som er til valg som medlem av vedtektskomiteen. 

 

 

Personalia: 

Geir Charles Grindheim, 67 år, gift, 3 barn fra første ekteskap, 12 barnebarn, 5 oldebarn, bonusbarn og 

fosterbarn. 

 

Arbeidserfaring: 

Ansatt ved Haugesund Sjukehus/Helse Fonna i 44 år. Seksjonsleder/Innkjøpsleder/Forsyningsleder. 

Permisjon i 14 mnd. 1982/-83, Tjeneste i FN-styrkene i Sør-Libanon som assisterende forsyningsoffiser/ASS S-4 i 

den Norske Bataljonen, kapteins grad. 

Ansatt i Forsvaret etter endt Befalsskole, Militærpolitiet. 

Haugaland Tingrett, Meddommer, 8 år → 

 

Leder/Styreverv: 

Idrettens Kontaktutvalg, Haugesund Kommune, 2 år 

FK Haugesund, styremedlem, 4 år 

Sportsklubben Djerv 1919, leder, 3 år 

Rogaland Fotballkrets, styremedlem, 2 år 

Rogaland Fotballkrets, dommerkomiteen, 3 perioder, siste som leder 

Sportsklubben Djerv 1919, Sportslig leder, 1 år 

Haugesund og Karmøy Revmatikerforening, økonomiansvarlig, 2 år 

Haugesund og Karmøy Revmatikerforening, leder, 3 år 

NRF Rogaland, styremedlem, 1 år 

 

Praktisk instruktørerfaring: 

Dommerveileder, fotball, NFF, 1. divisjon, 25 år 

LM-sak 19/21 
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Dommerinstruktør, NFF, fra 1979 

 

 

Aktiv karriere: 

Elitedommer 1987 – 1989 

Forbundsdommer fra 1979 

Fotballdommer fra 1968 - 1989 

 

Ærestegn: 

Haugesund Kommunes Idrettspris i 1993 

 

 

 

CV 

Mitt navn er Siri Bryn Ottersland, er 58 år og bor i Kristiansand. 

Jeg er sykepleierutdannet, men pga revmatisme har jeg vært ute av jobb siden 1997. I stedet har jeg engasjert 

meg i Norsk Revmatikerforbund. 

Siden november 1999 har jeg vært medlem i NRF. 

Allerede i februar 2000 ble jeg valgt inn i valgkomiteen i Vest-Agder Sjøgren. Året etter ble jeg valgt inn i styret i 

samme fylkesdiagnosegruppe, og var med i styret til nedleggelsen i 2009. De tre siste årene som leder i Vest-

Agder Sjøgren. I februar 2009 ble jeg valgt til leder i Kristiansand Revmatikerforening. Dette tillitsvervet har jeg 

fortsatt. 

Jeg har også vært studieleder i NRF Agder fra 2013-2019. 

Korinteressen er min store lidenskap, og derfor er jeg glad for at jeg fortsatt har helsemessig anledning til å 

være korist. 

Og i høst kom Shiloh til meg, en langhåret treårig dachs. En sann glede å få turfølge.  

 

 

Kristiansand, 10.mai 2021 

Siri Bryn Ottersland 
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