
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ÅRSMELDING 2014 
 

FOR 
 

Landsforeningen  
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Arthrogryposis Multiplex Congenita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOVEDSTYRET, UTVALG OG REPRESENTASJON 

 
Hovedstyret i Landsforeningen for AMC har i årsmøteperioden 1.1.14 – 31.12.14 bestått av: 
 
 
Fra 1.1.14 til 28.06.14 hadde hovedstyret følgende sammensetning: 
 
Leder:   Lena Karlsen (Sør-Trøndelag)   
Nestleder:  Hege Hundsnes Klausen (Rogaland)  
Sekretær:  Hilde Østhuus (Sør-Trøndelag)  
Økonomiansvarlig: Hilde Sofie Nilson (Oslo)     
Styremedlem: Roar Gjerde (Nord-Trøndelag)  
 
1. Vara:  Eli Marie Fossum (Akershus) 
2. Vara:  Camilla Winum Dramstad (Rogaland) 
3. Vara:  Saskia Aleida Van Veen (Oppland) 
 
Valgkomite:  Ellinor Nes Aune, Silje Rek Olsen, John Daniel Klausen 
 
 
På årsmøtet 28.06.14 fikk hovedstyret følgende sammensetning: 
 
Leder:   Lena Karlsen (Sør-Trøndelag) ikke på valg  
Nestleder:  Hege Hundsnes Klausen (Rogaland) gjenvalgt for 2 år 
Sekretær:  Hilde Østhuus (Sør-Trøndelag) gjenvalgt for 2 år  
Økonomiansvarlig: Camilla Winum Dramstad (Rogaland)    ny 
Styremedlem: Roar Gjerde (Nord-Trøndelag) ikke på valg  
 
1. Vara:  Eli Marie Fossum (Akershus) 
2. Vara:  Saskia Aleida Van Veen (Oppland) 
3. Vara:  Hilde Sofie Nilson (Østfold) 
 
Valgkomite:  John Daniel Klausen (Rogaland) 
 
Vararepresentanter og valgkomitemedlemmer velges for ett år ad gangen. 
Styret ble gitt mandat for å fylle valgkomiteen, men det lyktes ikke. 
 

Medlemsutvikling 

Medlemstallet har økt, pr.31.12.14 er det 109 medlemmer i AMC. (Betalende) 
Det finnes store mørketall, vi bør derfor aktivt informere om foreningens arbeid. 
 

AKTIVITETER 

Aktiviteter 2014: 

• 7. – 9. mars  Styremøte i Trondheim  
• 15. juni   Styremøte telefon 



• 26. – 29. juni  Likemannssamling/Sommerleir i Sandnes 
• 28. juni  Årsmøte i Sandnes 
• 28. juni  Styremøte i Sandnes 
• 20. august  Styremøte telefon  
• 28. august  Styremøte telefon  
• 29. september  Styremøte telefon  
• 3. – 5. oktober  Ung Voksen samling (16-30år) i Oslo  
• 5. oktober  Styremøte i Oslo  
• 9. oktober  Styremøte telefon 

 

Andre aktiviteter styret har arbeidet med: 

• Styrets arbeid i perioden januar-juni har i all hovedsak omhandlet planlegging av 
Likemannssamling/sommerleir i Sandnes 26.-29. juni i Sandnes, samt årsmøte 28. juni 
2013. 

• I perioden juni-oktober la styret inn en stor innsats for å få på plass en ny Ung-Voksen 
samling i Oslo 3.-5. oktober av gjenværende midler for Ung-voksen prosjektet. 

• Det har vært et mål for hovedstyret å sikre AMCs nordiske samarbeid. Styret har 
derfor i 2014 lagt ned arbeid i å samle og opprette ny kontakt med styrene i våre 
naboland Danmark og Sverige. 

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

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.  

Foreningen avholder vanligvis likemannssamling for AMCere i alle aldre med familier 
hver sommer – annen hvert år nasjonal og annen hvert år nordisk i samarbeid med andre 
nordiske lands foreninger. I 2014 ble en vellykket likemanssamling/sommerleir avholdt i 
Sandnes. Referat ligger på foreningens nettside. 
 
Det ble i oktober 2014 avholdt en Ung-Voksen samling i Oslo, 9 deltakere + styremedlemmer 
og assistenter. Prosjektet «Ung voksen» er en del av Landsforeningen for AMCs 
likemannsarbeid i 2014.  

Styret i landsforeningen hadde i 2012/2014 et hovedfokus på foreningens unge voksne. 
I tråd med dette fokusområdet valgte styret å avholde en egen likemanssamling for 
foreningens medlemmer i alderen 18-30 år i mars 2013 for å styrke deres samhold og 
engasjement i foreningen. Samlingens innhold var tredelt med faglig opphold på 
kompetansesenteret TRS ved Sunnaas Sykehus HF med fokus på kropp og psykisk helse, 
innføring i styrearbeid og handikappolitisk arbeid i samarbeid med NHF, samt sosiale 
aktiviteter som naturlig hører til og styrker opplevelsen blant unge voksne.  

Likemannssamlingen var så vellykket at landsforeningen fulgte opp med ny samling 
over tre dager i oktober 2014 for foreningens unge voksne i alderen 16-30 med samme 
tematikk dog endret program.  

For styret i landsforeningen er det ønskelig å videreføre fokus på arbeidet med 
foreningens unge, da disse er foreningens byggesteiner og drivkraft i tiden fremover når den 
eldre generasjon gir rom og behov for nye krefter. 



INFORMASJONSARBEID 

Nyhetsbrev 

Det er sendt ut 10 stk nyhetsbrev via Internett. 

Hjemmeside 

Saskia Aleida Van Veen har ansvar for hjemmesidene til Landsforeningen for AMC. 
Adressen er: www.amc-foreningen.no 

Facebook 

Vi har også egen side på Facebook: Landsforeningen for AMC – Lukket gruppe for 
medlemmer av AMC-foreningen 
 

SLUTTORD 

Landsforeningen for AMC takker alle medlemmer og samarbeidspartnere for et godt 
samarbeid i 2014. 
 
 
 
 
Styret 
Landsforeningen for AMC 


