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ÅRSBERETNING 2016 

 

 

Styret i Hordaland fylkeslag har i 2016 bestått av: 

Torild Kleveland, leder frem til 1.3. 

Geir Viksund overtok som leder fra 1.3. 

Kristi Blom, kasserer 

 

 

Det har vært avholdt ett styre/likemannsmøte, to medlems/likemannsmøter, ett 

likemannsmøte/julemiddag, og tre likemannsmøter/kafetreff i tillegg til kontakt på  

e-post og telefon. 

 

Det har vært varierende fremmøte. Til det første møtet kom ingen andre enn styret, kanskje for 

at vi skulle ta opp årsmøtesaker?  

Til møte 1. mars var oppslutningen bedre. Da møtte 10 personer og Marit Wolfe fra Ulset 

sykehjem var gjest. Hun fortalte om Huntingtonavdelingen som Bergen kommune har 

opprettet for omtrent et år siden. Bergen kommune sin satsing på pasienter med Huntington 

sykdom er forbilledlig når de satser på en egen avdeling på Ulset i tillegg til å finansiere 5 

sengeplasser på NKS Olaviken. Veldig positivt.  

 

På julemiddagen den 7.12. var vi totalt 10 medlemmer. Det er stadig nye personer som dukker 

opp, men det er likevel plass til flere. 

Praten går lett, og det å høre på hverandres erfaringer er nyttig og meningsfullt.  Geir fortalte 

litt om endringer i hovedstyret. Ane Mygland er nå formann og Livar Hølland er kasserer. Han 

snakket også varmt om kveldsseminaret som skal være i Bergen i januar 2017. Det foregår 

også forskning mange steder og det er mye positivt på gang. 

Det var en meget koselig kveld med god mat og drikke. Etter middag ble det også i år 

pakkeleken som alle setter pris på. Praten gikk livlig, noe som tydet på at dette var noe de 

fremmøtte satte pris på.  

 

Nytt av året er opprettelse av likemanns kafe møter på Terminus. Vi hadde tre slike treff i vår. 

Det møtte opp 2-5 medlemmer hver gang. Det oppleves som meningsfullt å treffes. 

 

Tidligere leder i Hordaland Torild Kleveland og ny leder Geir Viksund er fortsatt med i 

hovedstyret i Landsforeningen og deltar på møter i den anledningen.  

 

Regnskapet for 2016 er sendt til Livar Hølland. 

 

 

Ulset, 23.1.2017 

 

Kristi Blom 

Landsforeningen for Huntington sykdom,  

Hordaland fylkeslag 

 


