
HOVEDSTYRET, UTVALG, REPRESENTASJON

Hovedstyret i Landsforeningen for AMC har i årsmøteperioden I .l .l I - 3l.l2.l I bestått av:

Fra l.l .l I til 8.5.1 t hadde hovedstyret følgende sammensetning:

Leder: Stig Morten Skjæran §ord-Trøndelag)
Nestleder: Nina Helen Risøy (Akershus) - permisjon fom mars, l. vara rykket opp
Sekretær: Hege Hundsnes Klausen (Rogaland)
Kasserer: IrilHemmingbye (Akershus)
Styremedlem: Ellinor Nes Aune (Sør-Trøndelag)

1. Vara:
2.Yara:
3. Vara:

Gunn Forsmann (Buskerud)
Elise Olsen (Rogaland)
Siv Ragnhild Schultz (Østfold)

Valgkomite: Berit Evensen, Sylvi Mathisen Bratheim, Lena Karlsen

På årsmøtet 8.5.12 fikk hovedstyret følgende sammensetning:

Leder: Lena Karlsen (Sør-Trøndelag) ny, valgt for 2 år
Nestleder: Hege Hundsnes Klausen (Rogaland) ikke på valg
Sekretær: Ellinor Nes Aune (Sør-Trøndelag) ikke på valg
Kasserer: Iril Hemmingbye (Akershus) §envalgt for 2 år

- gikk ut av styret l8.l 1.1 l,3.vara rykket opp
Styremedlem: Nina Helen Risøy (Akershus) ikke på valg

- permisjon ut perioden ,2. vara rykket opp

1. Vara: Gunn Forsmann (Buskerud) - permisjon fom 3.9.1 I og ut perioden
2.Yara: Roar Gjerde §ord-Trøndelag)
3. Vara: Elise Olsen (Rogaland)

Valgkomjte: Berit Evensen, Sylvi Mathisen Bratheim, Monica Haugen

Vararepresentanter og valgkomitemedlemmer velges for ett år ad gangen.

I perioden jan-aug 2011 har landforeningen hatt arbeidsutvalgfor Nordisk Likemannssamling
4.-7. aug i Kristiansand,bestående av styret og også Stig Morten Skjæran etter å ha gåu av
som leder for landsforeningen ved årsmøte.

Aktiviteter 20ll:
o J. - 9. januar, styremøte i Trondheim
. 26. - 27. mars,styremøte i Trondheim

o J. - 8. mai, styremøte i Trondheim
. 16.-18 september, styremøte i Trondheim



Andre aktiviteter styret har arbeidet med:

. Styrets arbeid frem til årsmøte 7 . mai 20ll har vært preget av styrets svært reduserte
arbeidskapasitet på grunn av sykdom. Styret har derfor vært fraværende i de fleste
andre arenaer i perioden på grunn av kapasitetsutfordringer.

. I mars 201 I søkte nestleder Nina Helen Risøy om permisjon fra styrets arbeid, noe
som ble innvilget - l. vara Gunn Forsmann gikk da inn som styremedlem og kasserer
Iril Hemmingbye overtok nestledervervet i tillegg til kasserervervet.

. 3. september 201I søkte Gunn Forsmann permisjon fra styrets arbeid, noe som ble
innvilget -2. vara gikk da inn som styremedlem

. 18. november 201 1 trakk Iril Hemminbye seg fra sitt verv som kasserer - 3. varu
rykket da opp som kasserer.

. Styrets arbeid fra januar til august i20ll har i all hovedsak omhandlet planlegging av
Nordisk Likemannssamling i Kristiansand Norge 4.-7. august 2011.

. Etter Nordisk Likemannssamling har styret planlagt nasjonal likemannssamling i
Trondheim 2l .-24. juni 2012.

. Styret har vært engasjert i NHFs kartlegging av likemannsarbeidet i forbundet.

. Styret har aktivt jobbet for å skaffe finansiering til landsforeningens arbeid.
Foreningen har i dag en sunn økonomi.

. Styret har hatt møte med representanter fra TRS for å bli orientert om TRS arbeid
opp mot AMC gruppen. Hvordan AMC bruker l'RS. Hvordan TRS kan bidra under
Nordiske Likemannssaml ingen.

Likemannsarbeid

Likemannsutvalget i vår forening består av foreldre til barn og ungdom med AMC, og unge
og voksne med AMC. Likemannskontaktene bor spredt over hele landet, og er tilgjengelig for
kontakt både via epost og telefon.

Ogz*;t
Det ble i 1#+ ZOtl avholdt en Nordisk likemannssamling i Kristiansand. Referat med tekst og
bilder er å finne på AMC's hjemmesider og i Bulletinen.

Representasjon

På grunn av sykdom og omveltninger i styret har ikke styret hatt kapasitet til representasjoner
i perioden.

Medlemsutvikling

Medlemstallet øker litt om litt, pr.3l.12-10 er det 1 1 I medlemmer i AMC. (Betalende)
Det finnes store mørketall, vi bør derfor aktivt informere om foreningens arbeid.



lnformasjonsarbeid

AMC-bulletinen

Åbrs§;.: 
Det har i20ll blitt gitt ut 3 utgaver av vårt medlemsblad AMC-bulletinen.

Vi har laget en del stoff selv, og en del har vi fått fra andre eller hentet fra
NHFs nettsider. Lena MariKarlsen og Stian Klausen påtok seg
redaktøransvaret i jan 201 I , etter årsmøtet i mai fortsatte Stian Klausen
alene.

Hjemmeside
Saskia Aleida Van Veen har ansvar for hjemmesidene til Landsforeningen for AMC.
Adressen er: www.amc-info.com

Sluttord.

Landsforeningen for AMC takker alle medlemmer og samarbeidspartnere for et godt
samarbeid i20ll.

Styret
Landsforeningen for AMC


