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Lederen
Det er med stor respekt jeg nå trer inn i rollen
som nyvalgt leder av fylkets desidert største
forening. Jeg ble forundret da
Oline Gylland tok kontakt med meg på vegne av
valgkomiteen, og spurte om jeg kunne tenke meg
å bli leder av foreningen. Jeg prøvde å takke pent
nei til vervet, fordi det er et stort ansvar, men
Oline brukte alle sine overtalelseskunster, og
etter tre dager i tenkeboksen, takket jeg ja til
forslaget.
Jeg startet mitt forhold til TRF som ansvarlig for
varmtvannstreningen, og det holdt jeg på med i 7
Irma Strøm
år før jeg sa det fra meg.
Etter et og et halvt år i den rollen, ble jeg valgt inn som styremedlem, og det
har jeg vært de siste 7 årene. Dette gjør at jeg har vært så heldig å få lov til å
bli kjent med en stor del av medlemsmassen i TRF, noe som jeg syns har vært
udelt positivt. Jeg er likeperson, og jeg innehar verv som styremedlem i
fylkeslaget.
Jeg har aldri tatt på meg noe uten å legge inn et høyt gir, det vil si at jeg setter
høye krav til meg selv, men jeg setter også høye krav til mine
samarbeidspartnere. Det betyr at jeg forventer at de som tar på seg en jobb for
TRF, gjør jobbene på en god måte, innen de frister som er satt, og at vi
sammen jobber mot en bedre hverdag for alle revmatikere.
Min filosofi om hvordan et lokallag skal driftes, er ganske lik den måten TRF
har vært drevet på de siste årene med Tore som leder og de siste to årene med
Roar som vikar for leder, så dere vil nok ikke merke de store forskjellene. Vi
skal fortsette å jobbe for en bedre hverdag for alle med en muskel og
skjelettplager, uansett diagnose. Vi skal jobbe for å ha tilrettelagte tilbud som
passer både yngre og eldre i form av trenings og fritidsaktiviteter. Vi skal
beholde de gode tilbudene vi allerede har, som varmtvannstreningen, trening i
sal og de flotte turene i både inn og utland
Jeg takker for den tilliten jeg har fått, og skal gjøre mitt beste for at TRF skal
fortsette å skinne. 😊

VELKOMMEN TIL LERKENDAL 2018

Vi viderefører medlemstilbudet om gratis billetter til RBK kampene. For
sesongen 2018 har foreningen 4 plasser tilgjengelig på alle Rosenborg sine
hjemmekamper på Lerkendal. Disse billettene gir vi ut gratis til de av våre
medlemmer som er interessert i å gå og se hjemmekampene til RBK.
Kriteriet for å søke er at du må være medlem av Trondheim revmatiker –
forening og du kan søke om 2 billetter pr kamp. Send inn din søknad og angi
hvilke kamp(er) du ønsker billetter til. Her gjelder prinsippet «førstemann til
mølla», men nye søkere har forrang til de som tidligere har fått billetter.
Rosenborgs hjemmekamper ser du her.
Send til foreningens adresse: Dronningensgate7, 7011 Trondheim eller epost
adresse: trondheim.st@revmatiker.org eller roaspen@online.no.
RBK – Kristiansund 17.mars
RBK – Molde 8.april

RBK – Stabæk 12.august

RBK – Start 22.april

RBK – Strømsgodset 26.august

RBK – Ranheim 5.mai

RBK – Haugesund 2.september

RBK – Lillestrøm 16.mai

RBK – Sarpsborg 23.september

RBK – Brann 27.mai

RBK – Sandefjord 7.oktober

RBK – Vålerenga 24.juni

RBK – Odd 4.november

RBK – Tromsø 7.juli

RBK – Bodø/Glimt 25.november

Fylkesveilederen orienterer.
Jeg heter Margareth Berg Vårvik, og jeg er den
nye fylkesveilederen i Trøndelag Sør. Jeg er 49
år, bosatt på Melhus, og er utdannet psykiatrisk
sykepleier, men er ikke i jobb lengre.
Jeg var tidligere engasjert i diagnosearbeid, og
for ”Unge voksne revmatikere”, da de var en
”glemt” gruppe i NRF. Jeg satt da i både
organisasjonsutvalget, i Lupus Landsledelse, i
tillegg til at jeg var i styret i Trondheim
Revmatikerforening.
Margareth Berg
Jeg ble likeperson i 2001, og har siden da
snakket med, støttet, veiledet og bistått mange med revmatisk sykdom.
Tidligere benyttet vi begrepet ”Like hjelper like”, og det å være i samme båt.
Dette er en kjempeviktig jobb, for vi vet at flere og flere får en revmatisk
diagnose – og med diagnose følger ofte faser med både sjokk og sorg – og da
er det viktig at vedkommende kan få hjelp og støtte!
Som fylkesveileder har jeg ansvaret for likepersonene vi har i fylket vårt, og
det er en utrolig spennende jobb. Det har vært, og er fortsatt mye, som er i
endring i forhold til likepersonsarbeidet, og jeg synes det er både givende og
utfordrende å få lov til å være med i denne prosessen. Likepersonsarbeidet er
blitt et svært viktig satsingsområde i vår organisasjon, og det er jeg veldig
glad for. Jeg gleder meg til å få bli enda bedre kjent med, og jobbe sammen
med de utrolig flotte likepersonene vi har i fylket vårt.
Det er mange medlemmer som trenger noen å snakke med, noen å få råd hos,
og noen som kan dele sine erfaringer i forhold til det å leve med revmatisk
sykdom.
Noe av det jeg jobber mye med akkurat nå, er å gjøre likepersonstjenesten
mye mer synlig, slik at alle som trenger noen å snakke med, vet at vi finnes 
Kanskje er det du som ringer meg neste gang? 

PRISER TURER 2018.
LOFOTEN AVREISE M/FLY : SØNDAG 27.MAI
LOFOTEN AVREISE M/BUSS : LØRDAG 26.MAI
Ved avreise med buss blir det en 7-dagers tur, men samme pris som
6-dagers tur med fly.

Priser:
Medlemmer ………Kr. 8 900,00
Ikke medlemmer …..Kr. 10 500,00
Enerom: ………….+Kr. 3 050,00
Depositum kr. 1 000,00 innbetales konto
8601 37 80759
Merkes: Lofoten

HELLAS M/FLY TUR- RETUR
Priser:
Medlemmer …….. Kr. 11 950,00
Ikke medlemmer .. Kr. 13 950,00
Enerom: ………..+ Kr. 2 700,00
Depositum kr. 1 000,00 innbetales til konto
8601 37 80759
Merkes: Hellas

Påmelding: roaspen@online.no eller mobil 9580 4618
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Lofoten

Svolvær

På denne turen benyttes Widerøes
direktefly fra Værnes til Evenes. Vi
fortsetter til Svolvær i Lofoten med
interessante utflukter og en båttur til
Trollfjorden. Vi kjører helt ut til Å i Lofoten
og tar ferje over Vestfjorden til Bodø. Vi får
oppleve mye flott natur langs
kystriksvegen sørover fra Bodø og
Helgelandskysten.
Dag 1: Værnes  Evenes  Svolvær
Kl. 12.00 fly fra Værnes med Widerøe
direkte til Evenes. Herfra blir det buss
på den nye Lofastforbindelsen til
Svolvær i Lofoten. Her blir det
overnatting i 3 netter på Scandic
Svolvær Hotel som ligger sentralt i
havna. Middag på hotellet. På kvelden
blir det utflukt til Laukvik på
nordsiden av Lofotveggen med utsikt
over havet mot nord og forhåpentligvis
midnattsolen.
Dag 2: Svolvær,
utflukt Henningsvær og Borg
Denne dagen blir det utflukt til
Henningsvær med besøk på Galleri
Lofotens Hus med maleri av Karl Erik
Harr. Etterpå blir det besøk på Lofotr
Vikingemuseum på Borg.
Dag 3: Svolvær,
utflukt Kabelvåg og båttur
På formiddagen blir det en utflukt til
Kabelvåg. Vi passerer den store Vågan

Svolvær

kirke kjent som «Lofotkatedralen».
Etterpå besøkes Galleri Espolin
Johnson. Hans malerier viser fiskernes
harde kår i Lofoten og på havet.
På ettermiddagen blir det en båttur fra
Svolvær til den trange og mektige
Trollfjorden. Det serveres fiskesuppe
ombord og vanligvis får man oppleve
ørner på nært hold.
Dag 4: Svolvær  Bodø
Avreise fra Svolvær etter frokost. Vi
kjører langs Vestfjorden frem til
Leknes. Videre under Nappstraumen
og frem til Smeden i Sund. Etterpå
gjennom Reine og frem til Å, ytterst i
Lofoten hvor vegen ender. På
ettermiddagen tar vi ferje fra
Moskenes til Bodø hvor det blir
overnatting på Thon Hotel.
Dag 5: Bodø  Sandnessjøen
Turen går sørover langs
Kystriksvegen. Vi kjører på bru over
Saltstraumen og langs kysten til
Glomfjord og videre gjennom
Svartistunnelen. Det blir ferje fra
Forøy til Ågskaret og fra Jektvik til
Kilboghamn. Vi kjører over Sjonfjellet
før ankomst Nesna og ny ferje til
Levang. Herfra kjører vi over
Helgelandsbrua frem til Sandnessjøen
for overnatting på Hotel Scandic Syv
Søstre.

Avreisedato: 27.mai
Prisen inkluderer:
· Fly Værnes  Evenes
∙ 5 hotellovernattinger
· 5 frokost
· 1 lunsj
· 6 middag
· Båttur Svolvær  Trollfjorden
· Innganger som beskrevet
· All busstransport med ferjeutgifter
(7 strekninger)

6 DAGER
Dag 6: Sandnessjøen  Trondheim
Turen fortsetter i fint kystlandskap til
Alstahaug hvor vi besøker Peter Dass
Museet. Videre med ferje fra Tjøtta til
Forvik og ferje Anndalsvågen  Horn.
Det blir et opphold i Brønnøysund før
vi på ettermiddagen kjører videre
sørover. Ferje Vennesund  Holm,
middag på Snåsaheia og retur til
Trondheim på kvelden.

Trollfjorden

Smeden i Sund

Å i Lofoten

Lofotr på Borg

2018

Tr o n d h e i m R e v m a t i k e r f o r e n i n g

Klas s is ke H ellas

Akropolis, Athen

Dag 1: Værnes  Athen
Kl. 06.00 SAS fly fra Værnes til
København og videre til Athen kl.
12.45. Det inngår mat på flyvningen
København  Athen. Buss fra
flyplassen til hotell. Overnatting i 3
netter på Hotel Novotel Athene som
ligger sentralt. Middag på hotellet på
kvelden.
Dag 2: Athen
På formiddagen blir det en byrundtur
med lokal guide. Vi får se byens ulike
hovedattraksjoner og besøker
Akropolis som ligger på en høyde over
byen. Ettermiddagen disponibel på
egen hånd i sentrum. På kvelden blir
det middag på restaurant i
Plakaområdet, den gamle bydelen som
ligger under Akropolis.
Dag 3: Athen, båtutflukt
Denne dagen blir det en heldagsutflukt
med båt. Vi besøker øyene Egina,
Poros og Hydra. Det inngår lunsj
ombord under utflukten. Middag på
hotellet.

Dag 5: Delfi  Olympia  Tolo,
Peloponnes
Vi kjører langs Korintkanalen og
kjører over en stor ny bro til halvøya
Peloponnes. Vi passerer Patras og tar
et opphold med besøk på de
arkeologiske utgravninger i Olympia
hvor den olympiske ild tennes. På
ettermiddagen fortsetter vi østover til
byen Tolo som ligger ved kysten i
Nafpliobukten. Her blir det overnatting
i 3 netter på Hotel John & George.
Middag på hotellet.
Dag 6: Tolo
Det blir en halvdagsutflukt med besøk
i det store amfiteateret i Epidauros og
Mykene. Middag på hotellet.

Avreisedato: 3.oktober
Prisen inkluderer:
· Fly Værnes  Athen t/r med måltid
· 7 hotellovernattinger i dobbeltrom
· 7 frokost
· 1 lunsj
· 7 middag
· Lokal guide i Athen, Delfi og Olympia
· Inngang Akropolis
· Inngang Delfi
· Inngang Olympia
· Inngang Epidauros
· Inngang Mykene
· Båttur, heldag
· All busstransport i Hellas
· Reiseleder

8 DAGER

Korintkanalen

Dag 7: Tolo
Dagen benyttes iro, muligheter for
soling og bading. På kvelden blir det
gresk aften med middag og
underholdning på restaurant i Tolo.

Dag 8: Tolo  Athen  Værnes
Tidlig avreise fra Tolo. På
formiddagen kjører man frem til
Dag 4: Athen  Delfi
flyplassen i Athen. Man passerer
Vi forlater Athen og kjører nord
Korintkanalen på turen. Kl. 13.05
vestover og frem til Delfi. Her besøkes avreise med SAS til Oslo og videre til
de arkeologiske utgravningene og
Værnes kl. 19.05. Det inngår mat på
museet. Middag og overnatting på
flyvningen Athen  Oslo.
Hotel Acropole i Delfi.

Olympia

Olympiastadion, Athen

A mf i e t i De l f i

Olympia

De l f i

Fibromyalgi Sør Trøndelag
Gammel gruppe i ny innpakning
Tekst: Brigitte Rossøy

Det er en spennende tid Fibromyalgi Sør Trøndelag går i møte. Det er ikke
bare at det skjer veldig mye innen forskningen, men også i NRF skjer det store
ting.
På siste landsmøte ble det vedtatt en omlegging av diagnosearbeidet.
Diagnoseforeningene kan danne en diagnoseforening/lokallag eller jobbe som
aktivitetsgruppe i andre lokallag.
Det er ikke lenger mulighet å være medlem i to lokallag.
Styret i Sør-Trøndelag Fibromyalgigruppe bestemte å fortsette arbeidet som
en Diagnoseforening på lik linje som en vanlig lokalforening. Søknaden ble
godkjent av Sør-Trøndelag Fylkesstyret og stiftelsesmøte ble gjennomført.
Den nye Foreningen fikk navnet “Fibromyalgi Sør-Trøndelag“.
Mens denne prosessen var i gang fortsatte styret sitt verv med uforandret
arbeidsglede. Søknader ble skrevet og ga avkasting. Gruppen var så heldige å
få tildelt ExtraExpressmidler til to forskjellige prosjekter:
“I gode og vonde dager“ og “Hopp og sprett, bøy og tøy“
No er planleggingen i full gang og vi kan om kort tid invitere våre medlemmer
og andre på kurs.
Også innen forskningen skjer det mye om og rund Fibromyalgien. Snart blir
det nye diagnosekriteriene tatt i bruk. Forsker Prof. Egil A. Fors fra NTNU
leder arbeidet med å tilpasse diagnosekriteriene som er utarbeidet i USA under
ledelse av Prof. Wolfe, til norske forhold.
NKRR, Nasjonal kompetansetjeneste for Revmatologisk rehabilitering har
flere spennende forskningsprosjekt innen fibromyalgi som:
“Salsa”, studien om bedre behandling av fibromyalgi.
“FiRST”, studien med mål å forbedre/utvikle et rehabiliteringsprogram for
personer med fibromyalgi.
Vi er veldig glad for at forskningen på fibromyalgi er satt på dagsorden. Det
gir oss motivasjon til å fortsette vårt arbeid for diagnosen.

WESTERMANNSVEITA.
Denne gangen tar vi oss en tur inn i en av de mange veitene vi
har i byen. Veitene i Trondheim er smale forbindelser mellom
byens brede gater, og trekker samtidig linjer tilbake i historien.
Mange veiter er rester etter middelalderens gateløp, som aldri
lot seg utslette av brann eller omregulering.
Haldis Isachsen I veitene bodde folk ofte tett og trangt, gjerne også i bakgården
i tillegg til hovedhuset. Rundt gårdsrommet var det boder og do, og ofte
størhus og stall. I bakgårdene hang klesvasken til tørk,
Mange hus tok imot losjerende over natta og over lengre tidsrom, og noen var
tatt i bruk til butikk.
Forskjellige yrkesgrupper var representert i veitene, blant annet skomaker,
slakter, pølsemaker, skredder, sydame, snekker, maler, vedhandler,
butikkdame, fotograf, brenneribestyrer, bybud, dreng vognmenn, sjåfør, kusk
og kjøredreng.
Westermannsveita går inn fra Nordre gate ved den gamle Adresseavisens sin
gård og strekker seg østover til Apotekerveita. Den er 69 meter lang. Veita har
navn etter justermester og kammerråd Bernt Westermann, som var byens
offisielle veier og måler. Han eide fra 1743 hjørnetomta vest i veita, Nordre
gate 1, der han hadde hage og en vognremisse.
Med fortau på den ene sida var Westermannsveita nesten som ei gate.
Kjørebanen hadde plass til to biler i bredden da de kom, og tilfredsstilte slik
de gamle krav fra 1840-årene om at to vogner skulle kunne passere hverandre
også i veitene.
Vognmannsfirmaet A. Vinje ble etablert i 1889. De startet i Nordre gate 1,
men firmaet hadde tilhold i bakgården med inn og utkjøring i
Westermannsveita. Vinje kjøpte etter hvert noen gårder i Apotekerveita og i
tillegg Westermannsveita 4.Firmaet bygde seg gradvis opp til å bli en av
byens største. Det var flere vognmenn i byen og de fleste drev en liten
forretning med bare en hest. Flere hadde fast kjøring blant annet for postverket
og utkjøring av gods fra jernbanen.
Helt siden kroningen i 1906 hadde Vinje hatt kongekjøringen i byen, først
med landauer, siden med bil. Firmaet hadde på det meste 22 hester. De første
drosjebilene ble kjøpt inn i 1914, en Renault og en Minerva. Det var som regel
U 840 som ble brukt til kongekjøringen. Sjåfør Sigurd Normann var firmaets
mest betrodde sjåfør. Når kong Haakon kom til byen sto alltid en av bilene til

Vinje og ventet i Ravnkloa eller utenfor stasjonen på Brattøra.
Kongen
tok gjerne plass rett bak sjåføren når han skulle kjøres opp til Stiftsgården, til
Fjellseter og ellers rundt om i byen og omegn.
"God dag, Normann, og takk for sist", pleide kongen alltid å si hver gang han
kom til Trondheim.
Ennå i 1945 hadde Vinje 6 hester som ble brukt til brudekjøring og
begravelsesvogner m.m. Vinje bygde seg opp til å bli en av byens største i
bransjen.
Byplanlegger Sverre Pedersen skrev i 1925: « Det som er det karakteristiske
med veitene er deres mangel på utsyn og deres intime preg, ellers er de høyst
forskjellige.»
Noen av veitene har fått ligge i fred mens andre er blitt til brede gater, eller
erstattet med hus og blitt borte. I Westermannsveita er de gamle husene
erstattet med høye murbygninger. Nå er det full byggevirksomhet i veita med
blant annet den nye fasaden til Britannia hotell.
Vi har 38 veiter i byen vår, og noen er kanskje ukjent for flere av oss?
1925
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Foto: Hilfling Rasmussen NTNU UB.

Vinjes vognmannsforretning med sin
store bilpark fyller nesten hele veita. I
bilen med nummer U 840 sitter sjåføren Foto: Haldis Isachsen
Sigurd Normann som alltid kjørte kong Haakon. I midten står juniorsjef
Oscar Vinje med tredje generasjon ved sin side. På hjørnet mot Nordre gate
ligger fortsatt den gamle Børsbygningen fra 1863, byens børs, post og
telegrafbygning.

Kurs for kunstnerspirer
Tekst/Foto: Bjørghild Almåsbro

Da er nok et kurs i oljemaling gjennomført. Denne gangen var det ni stykker som
deltok. Noen hadde vært borti malekunsten før, mens andre var helt ny i faget.

Dyp konsentrasjon av deltakerne, som er fra venstre: Kari Synnøve Antonsen,
Ruth Hepsøe, Gunn Waage, Turid Brønmo (gjemt bak Klara Eggen), kursleder
Klara Eggen, Turid Urrvall (stående), Gunn Lillian Kvello-Aune, Kari Domaas
og Sonja Wikdahl.
Også denne gangen var det Klara Marie Eggen som sto for innføringen i
oljemalingens hemmeligheter. For at det skulle være mulig for alle å lære
forskjellige teknikker, ble et motiv valgt for samtlige. Det gjorde det
forhåpentligvis også lettere for læreren. Selv om motivet var det samme, ble det
likevel ni forskjellige malerier.

Kursleder Klara Eggen har lovt at det blir nytt kurs til høsten. Dersom det blir
stor pågang, kan det bli to kurs der vi møtes en gang i uken. I neste utgave av
Bruskforum vil det komme nærmere opplysninger om kurset til høsten.

Slektsforskere in spe.

Fra venstre og rundt bordet: Richard Bjørklund, Evelyn Berge, Astrid Olsen,
Odd Geir Kristiansen, Anne Margrethe Cortsen, Knut Hegli.

Vi var åtte forventningsfulle medlemmer som hadde meldt seg på
slektsforkerkurset. Denne første delen skulle brukes til å lære oss å bruke
slektsprogrammet EMBLA, et hel norsk program, hvor all informasjon
ble presentert på norsk. Kurset gikk over fire kvelder.
Vi fikk først en presentasjon av programmet og deretter installerte vi en
demo-versjon av slektsprogrammet. Kurslederne lærte oss så hvordan vi
skulle bygge opp vårt eget slektstre og viste oss programmets mange
muligheter. Vi kunne legge inn hele 50 personer i demo-versjonen, som er
gratis, før vi bestemte oss for å kjøpe hele programmet.
Det er mulig å legge inn veldig mye forskjellig informasjon, så som å
registrere dato og sted for hendelser som født, dåp, konfirmasjon,
giftemål, død osv. Videre kunne vi skrive en biografi om hver enkelt
person, lage forskjellige typer utskrifter om hendelser og i det fjerne
kunne vi ane mulighetene om en slektsbok.
Neste kurs vil ta for seg kildesøking. Her vil det bli startet med det enkle
om hvordan vi leter oss frem på biblioteket deretter hvordan vi søker i
folketellinger, leter i kirkebøker og gravminner samt alle mulighetene i
har på Statsarkivet. Takker kurslederne for godt gjennomført kurs.

Nysgjerrig på golf?
Eller som Pippi sa: ”Det har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt
sikkert.”

Med rett tilrettelegging kan man oppnå mye!
Golf er en morsom, sosial og en fin aktivitet i friluft med en god dose
mestringsfølelse på kjøpet. Det finnes mange spillere med fysiske og andre
begrensninger i Norge, som har funnet stor glede i denne sporten.
Byneset Golfklubb har allerede en aktiv gruppe med spillere med nedsatt
funksjonsevne og tilrettelegger nye kurs i mai spesialtilpasset de som ønsker å
prøve denne aktiviteten.
Program og pris vil først være klart i april, men kurset har tidligere innebåret
egen trener over noen kursdager/-kvelder og videre oppfølgning utover
sommeren og høsten. Fritt spill på 9-hullsbanen har tidligere også vært
inkludert og dette håper de å få til i år også. Nærmere informasjon kommer
når det er klart.
Ønsker du mer informasjon om golf generelt og/eller har andre spørsmål?
Eller kanskje ønsker du å melde din interesse?
Kontakt Randi på sms til: 932 49 831eller e-post: randiell@gmail.com

Årsmøte 2018
Årets årsmøte ble avholdt mandag 26. februar i Sommerveita 4-6. Møtet ble
åpnet av fungerende leder, Roar Aspen, som kunne ønske 58 medlemmer
velkommen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen. Tor Eivind
Johansen ble valgt til dirigent, Irma Strøm og Bjørghild
Almåsbro til protokollførere og til å undertegne protokollen
ble Elin Madsen og Knut Hegli valgt.
Styrets årsberetning ble lagt fram og den viser en forening
med stor aktivitet. I 2017 ble det avholdt 37 kurs, foruten
varmtvannstrening og trening i sal, ble det blant annet
avholdt kurs i slektsgransking og i oljemaling. Disse kursene
blir videreført i 2018.
Tor Eivind Johansen I 2017 ble en ny medlemsfordel lansert. Foreningen

investerte i fire årskort til Rosenborgs hjemmekamper. Disse kunne
medlemmene benytte gratis ved å sende inn ønske om hvilke kamper de vil se.
Dette blir også videreført i 2018. Styret årsberetning ble enstemmig godkjent.
Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått av kasserer Helge Tiller.
Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent.

Protokollførerne Bjørghild Almåsbro og Irma Strøm

Handlingsplan
for foreningens
virksomhet i
2018 ble
gjennomgått av
fungerende
leder Roar
Aspen. Han
gikk gjennom
foreningens
visjon og mål,
og oppfordret
medlemmene å

verve nye medlemmer, og komme med innspill på hva vi ønsker å ta opp på
temamøtene. Han oppfordret videre at vi prøver å verve flere slik at
Grasrotandelen økes. Foreningens handlingsplan ble så enstemmig vedtatt.
Budsjettforslag for 2018 ble gjennomgått av kasserer Helge Tiller, og det ble
enstemmig vedtatt.
Dirigenten gjennomgikk så valgkomiteens innstilling til nytt styre, samt
loddkomite og kaffekomite.
Leder:
Irma Strøm,
1 år Ny
Nestleder:
Eva Elida Singsaas Skråmestø
2 år Ny
Kasserer:
Roar Aspen
2 år Ny
Sekretær:
Bjørghild Almåsbro.
Ikke på valg
Styremedlem: Rune Rødskjær
2 år Gjenvalg
Styremedlem: Peter Yttervik,
Ikke på valg
Styremedlem: Randi Gilles
1 år NY
Varamedlem: Zigmunt Drazkowski
1 år Ny
Varamedlem: Tore Strøm
1 år Ny
Valgkomiteens forslag på gjenvalg og valg av nye styremedlemmer, ble valgt
med akklamasjon.
Valgkomiteens forslag til kaffekomite
Leder: Kari Iversen
Kristin Irene Tiller
Anne M. Cortsen
Liv R. Bjørseth
Oddny Bye
Eva Helene Berg
Laila Hembre

1 år Gjenvalg
1 år Gjenvalg
1 år Gjenvalg
1 år Gjenvalg
1 år Gjenvalg
1 år Ny
1 år Ny

Valgkomiteens forslag til loddkomite:
Leder: Marianne Kjølås
1 år Gjenvalg
Knut Hegli
1 år Gjenvalg
Sonja Eriksen Wikdal
1 år Gjenvalg
Britt Synøve Bye
1 år Ny
Komiteenes medlemmer ble valgt med akklamasjon.

Til slutt gjennomgikk Roar Aspen Revmafondets årsberetning, regnskap og
revisjonsberetning som ble enstemmig godkjent.
Styremedlem Kirsten Enger sluttet ved St.Olavs Hospital og ønsket derfor å gå ut
av styret. Det ble fremmet forslag på nytt styremedlem, Ergoterapeut Randi
Nossum og hennes personlige vara Jorunn Kvalø Uleberg, begge ble valgt.
Styrets forslag på valgkomite for 2018 ble vedtatt. Disse var:
Leder:
Geir Odd Kristiansen
Medlemmer: Sølvi Bransø og Oline Gylland
Varamedlem: Liv Iversen
Da gjensto det bare å takke av de som gikk ut av styret og komiteer. Fungerende
styreleder takket Helge Tiller, som slutter i styret, for arbeidet han har gjort der
og Grete Bernhardsen for arbeidet i loddkomiteen. Begge fikk overrakt en
blomster bukett. Varamedlemmene, Ann Margrete Cortsen og Magne Johnsen,
som også gikk ut av styret, var ikke tilstede på grunn av sykdom. De fikk
blomster overrakt hjemme.
Tilslutt takket han Tore
Strøm, som dessverre må
trekke seg som leder på
grunn av sykdom, for mange
års arbeidet i foreningen.
Tore ble valgt til kasserer i
2009, til nestleder i 2010,
var fungerende leder og ble
formelt valgt til leder i 2012.
Årsmøtet ble som vanlig
avsluttet med et sosialt
samvær med
karbonadesmørbrød,
bløtkaker og kaffe.

Julemøtet 2017

Spendte medlemmer på årets julemøte som ble avholdt på Prinsen Hotell.
Åpningen av møtet
sto Vokalkompaniet
for.
Deres fremførelse
av A-Cappella sang
satte oss i riktig god
julestemning.

Sverre
Vikhammermo
fikk latteren
til å runge med
sin tolkning og
historier rundt
Rotmos mange
kjente viser.

Prinsen
vartet opp
med en
buffet og et
dessertbord
som tilfredstilte alles
ganer.

Styret i Trondheim revmatikerforening
Dronningensgate 7, 7011 Trondheim. Tlf.: 940 82 586
Kontortid: Tirsdag og torsdag kl. 11.00 - 14.00
e-mail: trondheim.st@revmatiker.org Org.nr.: 876 259 192
Leder:

Irma Strøm
Mobil: 990 06 479
irmastrom1@gmail.com

Nest leder:

Eva Elida Skråmestø
Mobil: 480 34 896
evaelida@hotmail.com

Kasserer:

Roar Aspen
Mobil: 958 04 618
roaspen@online.no

Sekretær:

Bjørghild Almåsbro
Mobil: 906 12 940
balmaasb@online.no

Styremedlem:

Rune Rødskjær
Mobil: 91869 614
rune.rodskjaer@gmail.com

Styremedlem:

Peter Yttervik
Mobil: 932 04 907
peter@yttervik.priv.no

Styremedlem:

Randi Gilles
Mobil: 932 49 831
randiell@gmail.com

Varamedlem:

Zygmunt Drazkowski
Mobil: 920 80 472
Daniel83@live.no

Varamedlem:

Tore Strøm
Mobil: 951 72 788
torstr@outlook.com

Kommende temamøter !!
Mandag 19.mars kl. 18.30, Sommerveita 4-6
Tema: Bare lænt ……. eller? v/Johan Nystrøm
Mandag 16.april kl. 18.30 Sommerveita 4-6
Tema: Vil bli annonsert senere pr sms
Mandag 7.mai kl. 18.30, Sommerveita 4-6
Tema: Vil bli annonsert senere pr sms
Mandag 18. juni
Tema: BLÅTUR

Redaksjonskomite:
Redaktør: Roar Aspen e-mail: roaspen@online.no
Bjørghild Almåsbro e-mail: balmaasb@online.no
Tore Strøm
e-mail: torstr@outlook.com

Retur adresse:
Trondheim Revmatikerforening
Dronningensgt.7, 7011 Trondheim

