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Hei igjen!!!!!
Siden sist har vi hatt årsmøte som sikkert de fleste vet, og her ble det
som alltid valgt inn nye styremedlemmer. Det nye styret har også
hatt et styremøte hvor vi konstituerte oss, og her er en oversikt over
hvordan det nye styret ser ut (med ”bindeledd” til foreningen):

Wenche H. Gjerde
BUSKERUD
Tove B. Mathiassen
Camilla R. Hunsnes

Leder: Ragnar Gjøsfjeld – far til Martin m/MMC og HC –
TE
Nestleder: Tove B. Mathiassen – har selv MMC og HC –
BU
Sekretær: Wenche H. Gjerde – mor til Thea m/MMC –
VE
Kasserer: Liv Tørring – mor til Åsmund m/MMC og HC –
TE
Styremedl.: Else Karine Solbakken – mor til Rebekka m/MMC -VE
Styremedl.: Per Bøhlum – har selv MMC –
VE
Varamedl.: Camilla R. Hunsnes – har selv MMC –
BU
Varamedl.: Mette Augestad – har selv MMC –
TE
Varamedl.: Stein I.Kval-Engstad – far til Linda m/MMC og HC
-TE

Dette har skjedd siden sist:

I tillegg til styret startet vi i fjor fylkesvise Arbeidsgrupper som skal
jobbe med arrangementer mer lokalt. Disse Arbeidsgruppene kan
hvem som helst av våre medlemmer samarbeide med. Det sitter 2 fra
styret i hver Arbeidsgruppe, men vi har også ”vanlige medlemmer”
med. Hvis noen har forslag til arrangementer eller temasamlinger de
ønsker i sitt fylke er det bare å ta kontakt:
TELEMARK:
Mette Augestad
Stein I. Kval-Engstad
VESTFOLD:
Else Karine Solbakken

–
-

tlf. 35 55 79 29
tlf. 35 54 28 24

–

tlf. 33 38 08 14

•

24.03.03

–

tlf. 33 31 99 84

–
–

tlf. 32 87 22 38
tlf. 32 13 31 13
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Årsmøtet ble i år avholdt på Røde Kors sitt sted Eidene ,
Tjøme. Noen valgte å reise hjem etter møtet eller middagen
senere på kvelden, mens andre ble igjen til dagen etter. Da
selve Årsmøtet pågikk var det aktiviteter for barna (og andre)
utendørs. Disse aktvitetene var i regi av ansatte på Eidene.
Da kvelden kom virket alle fornøyde etter en fin dag og supre
måltider. Håper vi kan ha flere slike vellykkede
arrangementer i året som kommer.

Framtidige aktiviteter:
Som tidligere vil vi også i år satse på å gjenta de trdisjonelle
aktivitetene våre. Men flere av de vil muligens få en litt annen vri i
år for å nå flere. Siden ingen ting er ferdig planlagt ennå kan jeg bare
komme med en liste over arrangementer vi dere vil få muligheten til
å delta på:
Herretur
Dametur
Kristinaløpet
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Tenåringstur
Tenåringstreff
Juletrefest/Adventstreff
Årsmøtet
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VIRVELNYTTT

Så til slutt litt annen informasjon:
•

Det arrangeres KURS I RULLESTOLTEKNIKK ( ikke
idrettsrelatert) disse dagene:
Lørdag 26. april
Søndag 27. april
Onsdag 21. mai

kl. 10.00 - 17.00
kl..10.00 – 17.00
kl. 18.00 – 21.00

Sted: Bommestadhallen, Larvik
.
Skogsterreng og Larvik by.
Pris:

kr. 500,-

Ta med: Mat og drikke. Samt klær som tåler vær og vind
Spørsmål rettes til Trude Halvorsen tlf. 33487128.
•

Vil også minne om Barne & ungdom Leiren 30.juli – 3.
august på Tromøya i Aust-Agder. Søknadsfrist: 1.juni
Hvis dere ikke får tak i søknadsskjema noe annet sted
kan det fåes hos meg.
Redaktør:Tove B. Mathiassen, Korvaldvn. 54.3050 MJØNDALEN,E-post:
tovebm@online.no, TLF: 32872238

