
 
 

Referat fra årsmøte  
 

Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS) 
Hordaland fylkeslag 

 
 
Tid:  Torsdag 22.03.2018 kl. 17:30 – ca. 21:00 
 
Sted: FFO Hordaland 
   
Tilstede: 7 medlemmer 
 
Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 

2. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 
3. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap 

  4. Valg 
  5. Eventuelt 
  6. Faglig innlegg om musikkterapi 
 
 

Referat 
 
Sak Tema Ansvar/frist 
1 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 
Info 
 
 

2 Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 
Godkjent 
 

Info 
 

3 Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap 
Orientering: LHS Hordaland har ingen midler på konto til generell bruk 
etter at foreningen ikke fikk midler fra Slindes legat i 2017 slik man 
har pleid å få. Det søkes LHS sentralt om lokale driftsmidler. Vi har 
6.000,- på konto for øremerkede midler til vårt ungdomsprosjekt «Du 
er ikke alene» som vi har mottatt fra «Framgang sammen». 
Godkjent 
Etterskrift: Lokallaget har mottatt kr. 10.000,- fra LHS sentralt til 
generell drift av foreningen. 
 

Info 

4 Valg 
 Leder, ikke på valg – Geir Viksund 
 Kasserer, på valg 2 år – Kristi Blom, gjenvalgt 
 Sekretær, på valg 2 år – Beate Almli Hagland, gjenvalgt 
 Styremedlem 1, ikke på valg – Ingrid Storenes 
 Styremedlem 2, på valg 2 år – Grethe Lexander Andersen, 

gjenvalgt 
Styret ble valgt ved akklamasjon. 
 

Info 
 
 

  

 



5 Eventuelt 
 Info fra styret: Vi har endelig fått til en ungdoms- og 

familiekveld i samarbeid med SSD. Arrangementet blir onsdag 
6. juni og holdes i FFO sine lokaler. Vi forsøkte å få til en 
lørdag, men det var dessverre ikke mulig. 

 Forslag fra årsmøtet: Arrangere fortellerkveld 
 Spørsmål fra årsmøtet: Hvordan jobbe med institusjoner i fht 

HS? Vi hører om flere hendelser ved våre lokale 
helseinstitusjoner. Styret undersøker hvordan foreningen kan 
jobbe med dette. 

 

 
Info 
 
 
 
Styret 
Styret 

6 Faglig innlegg om musikkterapi 
Sunniva Ulstein Kayser, musikkterapeut ved Olaviken, holdt et nyttig, 
praktisk og inspirerende innlegg med følgende tema: 

 Hva gjør en musikkterapeut? 
 Med utgangspunkt i Pasientforløp veilederen – hvordan kan vi 

som pårørende og pasienter bruke musikk i sykdommens ulike 
faser? 

 Hvordan man jobber med musikkterapi på Olaviken. 
Pasientforløp veilederen, og hennes presentasjoner følger 
vedlagt – vi håper flere drar nytte av materialet. 
Musikk kan gi økt livskvalitet i alle faser av sykdommen. Skriv ned hva 
slags musikk den berørte liker (og IKKE liker), sanger fra ulike minner, 
tidsepoker, hva som er godt å høre når man er trist eller glad osv. 
Stor takk til Sunniva!!! 
 

Info 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Beate Almli Hagland    Geir Viksund 
Sekretær LHS Hordaland   Leder LHS Hordaland 


