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ÅRSBERETNING 2020 
 

 

Stoffskifteforbundet NEDRE TELEMARK lokallag 
 

Innledning 

Stoffskifteforbundet (STOFO) er en interesseorganisasjon for personer med sykdom i skjoldbruskkjertelen. 

Forbundets formål er å ivareta interessene til personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen (tyreoidea) 

ved å drive opplysende og rådgivende virksomhet. Medlemmene er viktige, det er dem 

Stoffskifteforbundet er til for, og det er de som gir STOFO økonomiske muligheter til å drive arbeidet.  

 

Lokallagene skal fremme organisasjonens formål lokalt. 

 

Året 2020 har hvert et spesielt år. 

Korona virus, med en stor smittefare, ble til en pandemi som brøt ut i verden. 

Dette startet / ble først identifisert i Kina i desember 2019/ januar 2020, men bredte seg fort til 

de fleste land i verden. 

Viruset har fått navnet SARS-CoV-2 og er et koronavirus som kan gi luftveisinfeksjon hos 

mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19. 

Sykdommen kan gi alt fra milde symptomer til dødsfall. 

Med bakgrunn i denne pandemis har den norske regjering satt i verk en del restreksjoner for 

befolkningen i landet, og vi som lokallag følger de til enhver tid gjeldene regler / restreksjoner.  

 

Lokallagets styre  

Lokallagets styre har bestått av følgende personer i 2020: 

Leder:     Tom Harald Johnsen 

Nestleder:  

Kasserer:  Hilde Øvrebø 

Sekretær:  Anne Berit Smith 

Styremedlem:   Bjørg Stifoss Johnsen 

Styremedlem  Hege Caspersen  

Varamedlem:  Siv Cathrine Brauter 

Likemannsansvarlig: Tom Harald Johnsen 

Studieansvarlig: Tom Harald Johnsen  

 

Styremøter 

I løpet av 2020 er det avholdt 4 styremøter, og styret har i løpet av året behandlet 22 saker. 

 

Medlemsmøter 

Det har vært avholdt 0 medlemsmøter og 0 åpne møter i løpet av året. 

Det har i denne koronatiden ikke hvert mulig å avholde møter eller sammenkomster.  

Vi forholder oss til de nasjonale og lokale retningslinjer. 
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Likemannsgrupper / likemannsarbeid 

Lokallaget har ikke hatt aktive likemannsgrupper i løpet av 2020 

Grunnet den nasjonale tilstanden i landet. 

Telefon derimot har hvert et nyttig redskap, Tom Harald Johnsen som er i kontaktutvalget for foreldre og 

barn har hvert aktiv her. 

 

Trivsels- og velferdstiltak 

Trivsels- og velferdsmidlene har i 2020 blitt brukt til følgende tiltak: 

Vi avventer situasjonen som er i landet og sparer derfor midlene til vi igjen får åpnet for aktiviteter i 

landet vårt. 

 

Kurs og studieringer 

Lokallaget har i løpet av 2020 arrangert følgende kurs og studieringer: 

Også her må vi dessverre si at vi ikke har hatt noen aktiviteter.  

 

Andre arrangementer / tiltak 

Slik som landets situasjon har hvert, og er, er det ikke avhold arrangementer i vårt lokallag. 

Vi har også mistet våre faste lokaler på Telemark sykehus der våre foredrag ble avholdt.  

Vi ser etter nye egnede lokaler. 

 

Landsmøte. 

Landsmøte som skulle hvert holdt i 2020 ble utsatt, dette grunnet situasjonen med pandemi som 

oppstod i Norge. STOFO sentralt ville gjennomføre hele landsmøte digitalt. 

En del svært viktige saker var på agenda til dette landsmøtet og flere lokallag var sterkt imot å 

gjennomføre dette digitalt.  

Etter en del protester ble landsmøte avholdt digitalt, men med svært forenklet agenda. Alle forslag 

ble utsatt/ utelatt og kun det som var lovpålagt, som regnskap / budsjett, årsberetning og valg ble 

gjennomført.  

Den digitale løsningen som ble valg fra STOFO sentralt er noe vi i Nedre Telemark lokallag er 

svært misfornøyd meg. 

 

 

Region og Regionens Årskonferanse 2020 

Følgende personer representerte lokallaget på Regions Årskonferanse 2020: 

Til den opprinnelige årskonferansen i mars var det fra vårt lokallag påmeldt 4 personer: 

Bjørg Stifoss Johnsen, Siv Cathrine Brauter, Hege Caspersen, Anne Berit Smith. 

Denne ble utsatt.  

Ingen fra vårt lag deltok på regionens utsatte årskonferanse som var avholdt i august. 

 

Når det gjelder Region Sør, som er vår region, ble denne satt under administrasjon i 2020 og styret 

i regionen ble fratatt sine verv. 

Dette kom frem til vårt styre ved at en av de aktuelle i regionens styre tok kontakt med oss. 

De fleste av regionens ledere hadde da møte og sendte skriv til STOFO sentralt, som nå var 

administrator for vår region, og som hadde foretatt denne prosessen. 

Det er lite eller ingen informasjon som er kommet til lokallagene om dette, noe som er svært 

beklagelig 
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Medlemmene 

Lokallaget har pr. 31.12.2020 238 medlemmer totalt. 

Av disse har 238 betalt medlemskontingent for 2020. 

 

Deltakelse i utvalg, komiteer og råd 

Følgende personer fra lokallaget har deltatt i sentrale utvalg, komiteer og råd: 

Tom Harald Johnsen, kontaktperson Foreldre barn. 

Tom Harald Johnsen var med i vedtektsutvalget, nedsatt av STOFO sentralt. Dette utvalget fremlag forslag 

til revidering av vårt lovverk. 

 

Media 

Lokallaget har egen FB gruppe, dette er eneste form for media vi har og har hatt dette vanskelige 

året. 

 

Økonomi 

Egenkapital 

Lokallagets egenkapital pr. 01.01.2020: kr.       118 943,98  

Lokallagets egenkapital pr. 31.12.2020: kr.       150 953,97 

 

Støtte/tilskudd 

Fra kommunen    kr.          0,00 

Fra andre: 

Grasrotandel    kr.         11 302,76 

Sparebank1    kr.   6 000,00 

Sum ekstern støtte/tilskudd  kr.  17 302,76 

 

 

Sluttord 

Nedre Telemark lokallag er stiftet 21.oktober 1998. 

Styret har et tett og godt samarbeid der alle er engasjert. 

Vi ønsker å oppfylle medlemmenes ønsker, men dette året har også for oss hvert vanskelig. 

Styret informerer via digitale portaler og håper med det å opprettholde kontakten med 

medlemmene. 

 Sammenkomster er ikke tillat grunnet pandemien, og vi kan heller ikke sette våre brosjyrer opp i 

tavle på sykehuset grunnet smittefare. 

Vi håper og tror på at situasjonen endrer seg i kommende år. 

 

Sted: Porsgrunn/Skien   Dato: 31. januar 2021 

 

 

Tom Harald Johnsen  Hege Caspersen Bjørg Stifoss Johnsen 

 

 

Hilde Øvrebø   Siv Cathrine Brauter Anne Berit Smith 
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