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Om Landsforeningen mot seksuelle overgrep 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en medlemsbasert  
interesseorganisasjon med formål om å sette seksuelle overgrep og traumer  
på dagsordenen i samfunnet.

Landsforeningen mot seksuelle overgrep ble stiftet 1. oktober 2004,  
da som «Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte», som var en  
brukerorganisasjon.  

Organisasjonen byttet navn fra Blålys til Landsforeningen mot seksuelle  
overgrep (LMSO) 12. mai 2013, og med overgang til interesseorganisasjon  
åpnet man dermed opp for medlemskap og deltagelse uavhengig 
 av bakgrunn og erfaring. 

Organisasjonen har et særlig fokus på arbeid mot seksuelle overgrep  
i nære relasjoner og er opptatt av en kjønnsnøytral tilnærming til  tematikken.

Vi har i tillegg fokus på det tverrfaglige samarbeidet mellom forskning,  
fag og erfaring: en felles plattform i arbeidet mot overgrep.

Landsforeningen mot seksuelle overgrep er også en formidlingsarena  
for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og organisasjonen  
formidler brukerstemmer. 

ORGANISASJONEN
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Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)  

er en medlemsbasert interesseorganisasjon med 

formål om å sette seksuelle overgrep og traumer  

på dagsordenen i samfunnet.

Landsforeningen mot seksuelle overgrep  

ble stiftet 1. oktober 2004, da som «Blålys,  

Landsforeningen for seksuelt misbrukte»,  

som var en brukerorganisasjon.  

Organisasjonen byttet navn fra Blålys til  

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) 

12. mai 2013, og med overgang til interesse- 

organisasjon åpnet man dermed opp for  

medlemskap og deltagelse uavhengig av bakgrunn 

og erfaring. 

Organisasjonen har et særlig fokus på arbeid mot 

seksuelle overgrep i nære relasjoner og er opptatt av 

en kjønnsnøytral tilnærming til tematikken.

Vi har i tillegg fokus på det tverrfaglige samarbeidet 

mellom forskning, fag og erfaring: en felles 

plattform i arbeidet mot overgrep.

Landsforeningen mot seksuelle overgrep er også  

en formidlingsarena for mennesker som har vært 

utsatt for seksuelle overgrep, og organisasjonen  

formidler brukerstemmer. 

På grunn av omlegging til nytt medlemssystem, 

nedlegging av SMS-medlemskap og lignende  

administrativt kompliserende faktorer er det per 

9.1.2019 vanskelig å si hvor mange medlemmer 

LMSO har, før vi har fått gjort ferdig prosessen med 

å overføre gamle medlemmer, samt nå ut til faktura 

og bank-medlemmer. 

LMSO har 214 medlemmer ved inngangen til 2018.  

Familiemedlemskap regnes som 2 medlemmer  

pr. medlemskap i oversikten.

Medlemskontingenten for 2018 har vært:

– Hovedmedlemmer 300 kr pr pers

– Familiemedlemmer 400 kr pr familie

– Bedriftsmedlemmer 500 kr pr organisasjon

– Støttemedlemskap 200 kr pr pers

Støttemedlemskapet ble bestemt fjernet  

av Landsmøtet 2018,  i forbindelse med  

omleggingsprosessen, da det var lite brukt.  

Man antok at de som ønsket å støtte i et slikt  

medlemskap heller gjorde det via gaver.  

Støttemedlemskap blir avviklet 31.12.18.

Vi ser at med VIPPS og at administrasjonen la til  

rette for innsamlinger til LMSO gjennom Facebook 

har gaveinntektene økt ytterligere fra i fjor.

I 2018 mottok LMSO i overkant av 155 000 kr i gaver, 

i tillegg til gaver merket regionene. I hovedsak ser vi 

at innsamlinger via Facebook er populært! Det kan 

være rimelig å anta at man foretrekker å gi gaver 

framfor å forplikte seg i et faktisk medlemskap. 

Dette legger organisasjonen til rette for til 2019  

hvor man kan forplikte seg som fast giver fremfor  

i medlemskap til organisasjonen. 

For LMSO betyr denne støtten mye, og vi ser  

mulighetene til å etablere ytterligere en stilling på 

sikt med disse midlene, slik at man får kapasitet  

til enda flere frivillige i organisasjonen. 

HOVEDMÅL MEDLEMSTALL

MEDLEMSTALL

 Ordinær Familie Støtte, person Støtte, org Medlemsantall

2018 ... ... ... ... ...

2017 148 30 6  214

2016 169 37 3  246

2015 147 39 -  225

2014 82 30 -  142

2013 28 4 -  36

2012 84 17 -  118

2011 78 12 -  102

2010 89 8 -  105

2009 79 30 -  139

2008 145 59 -  263

2007 233 78 -  389
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Hovedkontor:  Erling Skakkes gt. 70, 2. etg,  

 Trondheim

Postadresse: Landsforeningen  

 mot seksuelle overgrep,  

 Leuthenhaven, Postboks 4456

 7418 Trondheim

E-post:  post@lmso.no

Nettside:  http://www.lmso.no

Telefon:    919 02 368

Telefonen har i perioder vært ubemannet  

på grunn av tidvis mye møteaktivitet og reise  

for daglig leder. 

Org.nr: 987 347 104

Kontonummer: 4312.13.71058

Oslokontor: Vi vil tidlig i 2019 ha etablert  

 et Oslo-kontor med tilhørende   

 møtelokaler.

ANSATTE

Daglig leder:  Elin Skjeltorp 
Kontortider:  

Mandag, tirsdag og onsdag: 09.00 - 16.00

Torsdag: 11.00 - 15.00, fredager etter behov

Webredaktør, IT-ansvarlig og administrativ  
assistent: Andrea Bruer
Kontortider: 

Mandag - torsdag: 4,5 timer daglig.   

Fredag: 2 timer. Fleksitid. Kjernetid 11.00 -14.00

Stillingene er prosjektbaserte, 50 prosent i omfang 

og ansees som midlertidige fordi de lønnes av årlige 

tilskudd. Daglig leder jobber frivillig resterende  

timer i uka. 

LMSO har besvart forespørsler og spørsmål via 

e-post av både offisiell og personlig karakter. Vi har 

fått forespørsler om å delta på arrangementer fra 

samarbeidende organisasjoner.

Vi opplever fortsatt økende etterspørsel etter vårt 

samarbeid og vår kompetanse i kraft av at LMSO 

formidler brukerstemmen, brukerstemmens rolle  

i systemet og vår faglige kompetanse, både ved  

behandlingsinstitusjoner og fra relevante  

yrkesgrupper. LMSO opplever økte henvendelser  

fra hele landet – og setter det i forbindelse med  

økt synlighet og god aktivitet i regionene. 

LMSO I EKSTERNE ORGANISASJONER

LMSO er medlem i Frivillighet Norge. Dette  

medlemskapet er viktig for veiledning i drift og  

prosjekter. Høsten 2016 ble LMSO tatt opp som 

medlem i Rådet for psykisk helse. I tillegg er LMSO 

en godkjent søkerorganisasjon hos Extrastiftelsen. 

LMSO er også medlem av Nordic Network on  

Consequences of Childhood Sexual Abuse. 

I tillegg er LMSO samarbeidspartner  

til Amaliedagene. 

STYREMEDLEMMER:

Styreleder: Hylja B. Häninger

Nestleder:  Sidsel Fjelltun

Styresekretær:  Wenche Rothaug

Styremedlem:  Vebjørn Brækken

Styremedlem:  Wenche Fjeld

Styremedlem:  Thale Juul

Vara:  Erla Gunnarsdottir

Vara: Kristin Oudmayer

Styret ble valgt på landsmøtet og konstituerte  

seg selv på første styremøte. 

VALGKOMITÉ 

Grethemor Skagseth Haugan

Renate Lyse

Ørjan Røkkum Brandtzæg

Kristin Anita Bulling

 
 
REGIONSANSVARLIGE/REGIONSKONTAKTER: 

Østlandet:  Ingrid Johanne Vaalund

Telemark:  Ingrid Johanne Vaalund

Rogaland:  Gro Harestad

Oppland:  Astrid Andersen

Midt-Norge:  Ørjan Røkkum  

  og Catrine Næss

Nordland:  Marianne Kristiansdatter  

  Finstad

Helgeland:  I opplæring:  

  Ann Lill Heitmann

Troms og Finnmark:   Siri Kristine Engstad

Samlingsansvarlig:  Tatjana B. Gulbrandsen

Ressursbankansvarlig: Sissel Fløttum

UNDER ARBEID: 

LMSO har opprettet dialog og en videre plattform 

for arbeidet med å få på plass regionsansvarlig ved 

Hordaland, Sørlandet og i Østfold. Det er gledelig  

å se at det står frivillige klar til innsats i disse  

regionene! 

LMSO ønsker å takke Bianca Batsem og  

Siri Kristine Engstad som begge har gjort en fin 

innsats som regionsansvarlig i 2018. Begge har av 

forskjellige grunner valgt å tre ut av sine verv i 2019, 

og gir med det stafettpinnen videre. I Telemark har 

Ingrid Vaalund tatt over inntil videre, mens i Troms 

og Finnmark vil det settes inn tiltak tidlig 2019  

for å få dekket posten.  

REGNSKAP OG REVISJON
 

Selbu økonomi og regnskap AS

Kontaktperson:  Kari Fuglem

Revisjon:  BDO

LMSO opplever et godt samarbeid med  

Selbu Økonomi og regnskap AS ved regnskapsfører 

Kari Fuglem. Regnskapsfører har bistått med  

økonomisk og regnskapsfaglig veiledning. 

På landsmøtet 2018 ble det vedtatt at samarbeidet 

fortsetter gjennom 2019. 

Utgifter til regnskap vil øke i takt med vekst  

i organisasjonen, og vi ser også dette i regnskapet 

 for 2018. LMSO anser dette som en av de viktigste 

driftspostene å ivareta, all den tid LMSO ønsker 

stødig, ryddig og bærekraftig økonomi for  

organisasjonen.

ADMINISTRASJON STYRET, VALGKOMITÉ OG REGIONSANSVARLIG
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VIRKSOMHETSOVERSIKT

Landsmøte ble tradisjonen tro holdt ved Scandic Hell hotell.  

Årets landsmøtet ble avholdt lørdag 20. oktober 2018. Landsmøtet skal være 

en oppsummering av året som har vært, men også en start på året som 

kommer. På landsmøtet var det ved møtets start 20 medlemmer  

med stemmerett.

På landsmøtet ble forskjellige saker og vedtektsendringer behandlet  
og orientert om, blant annet følgende: 

– Regnskapet går i balanse i 2017. LMSO får inn mer midler og bruker mer,  

 i takt med at organisasjonen vokser. Styret ønsker å fortsette samarbeidet  

 med Selbu Økonomi og regnskap for å kvalitetssikre drift og økonomi  

 knyttet til en raskt voksende organisasjon. Forslag: LMSO fortsetter  

 sitt samarbeid med Selbu Økonomi. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

– For fullstendig oversikt over alle saker og resultat av stemming  

 (landsmøteprotokoll), se lmso.no -> Vårt arbeid -> 

 Organisasjonsdokumenter.

Ildsjelsprisen 2018 ble tildelt Aimee Victoria Kaspersen for sitt  

engasjement i teaterprosjektet “Man er først og fremst menneske  

– et vitnesbyrd”. Les gjerne mer om tildelingen på lmso.no ->  

Nyheter (bla ned til oktober måned). 

Landsmøtehelgen var ellers totalt sett et sosialt trivelig arrangement  

for aktive medlemmer og frivillige i organisasjonen. På dag 2 holdt  

Jorun Wollstad, generealsekretær i Norsk forening for Prosjektledelse,  

foredrag om prosjektledelse. Tilbakemeldingene var gode på valg av  

tema i år - og LMSO opplever at foredraget ga matnyttig kunnskap  

til ildsjeler med prosjekt-ideer i hodet. 

LANDSMØTET 20. OKTOBER 2018

LANDSMØTET

DAGLIG LEDER
ØVRIG STAB

WEBREDAKTØR
PROSJEKTANSVARLIG

DIALOG- OG
SAMARBEIDSPARTNERE 

SENTRALT

EKSTERNE
SAMARBEIDSPATNERE

LOKALE
ARBEIDSGRUPPER

EKSTERNE, LOKALE
SAMARBEIDSPATNERE

LOKALE
BRUKERREPRESENTANTER

ETISK RÅD

STYRET

PROSJEKTGRUPPER REGIONSANSVARLIG



LMSO ÅRSMELDING 2018 | 13  

PROSJEKTER OG AKTIVITET
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Vi har valgt å fremheve ett prosjekt fra denne listen. 

Man kan lese mer om de andre prosjektene på våre 

nettsider, og få oppdateringer ved å melde seg på 

vårt nyhetsbrev (lmso.no -> Nyhetsbrev). 

PROSJEKT: HELE MEG 2018
 

Samarbeid:  Trondheim Folkebibliotek 

Tilskudd: Bufdir, Trondheim Kommune  

Kulturmillionen 

Prosjektleder: Hylja B. Häninger

Prosjektgruppe: Wenche Rothaug, Tine Brusevold  

og Siri Kristine Engstad

Veileder fra LMSO: Elin Skjeltorp

Antall frivillige: Ca. 20 stk. fra hele landet. 

Prosjektet «Hele meg» var et todelt arrangement: 

Utstilling 12.-25.november og foredragskveld som 

markerte og synliggjorde verdensdagen mot sek-

suelle overgrep, 19.november. Tittelen «Hele meg» 

peker både på behovet for å gjenopprette helheten 

i seg selv etter overgrep, samt viktigheten av å bli 

møtt som et helt, likeverdig menneske med ressur-

ser og kvaliteter. 

I tillegg til utstilling og foredragskveld med Eli Rygg 

og Siri Kristine Engstad, ble det kjørt to spørreun-

dersøkelser: En for besøkende på utstillingslokalet 

og en for psykologistudenter.

 

En av tilbakemeldingene: «Dette er den viktigste 
utstillingen jeg har sett. Glad for at jeg fikk den med 
meg og skal ta med meg lærdommen videre. 
Overgrep er en tematikk jeg kunne veldig lite om. 
Nå forstår jeg hvorfor det er så viktig at alle kan noe 
om seksuelle overgrep. Organisasjonen vil få min 
faste støtte.»

«Hele meg» var et pilotprosjekt med base i Trond-

heim, hvor prosjektgruppa jobbet mot et mål om å 

bli et landsdekkende arrangement. Det ble derfor 

12 utstillere fra helt nord til sør i Norge. Kunstjuryen 

bestod også av mennesker fra flere steder i landet. 

Interne ressurser og frivillige i LMSO ble benyttet, 

men hentet også inn eksterne ressurser som kunst-

nere,  frivillige, fotografer, og helfigurmodeller fra 

Oslo, Sandefjord, Telemark, Rondane og Kabelvåg 

for å muliggjøre prosjektet. 

Samarbeidet med Trondheim folkebibliotek gikk 

knirkefritt og biblioteket kunne melde om 1800 be-

søkende hver dag. Dette vil si rundt 23.400 personer 

under hele utstillingsperioden. Gjennomsnittlig tok 

40-50 barn med seg tegninger om kroppen – med 

alle kroppsdeler. Og spørreundersøkelsen kunne 

vise til gode resultater.

Støttet av: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  

Trondheim Kommune.

Sponset av: Frøya Trøya AS

KULTUR

Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd  
og tretrinnsraketten i folkeopplysning

Prosjektansvarlig: Aimee Kaspersen

Hele meg – kunstutstilling fra tidligere overgrep- 

utsatte, med tilhørende foredrag på verdensdagen 

for forebygging av overgrep mot barn; 19.november. 

Prosjektansvarlig: Hylja B. Häninger, Siri Kristine 

Engstad, Tine Brusevold og Wenche Rothaug

FILM

Gråsonen
Prosjektansvarlig: Signe Rosenlund-Hauglid og  

Håkon Benjaminsen

Dokumentarisk filmprosjekt om voldtekt og  

overgrep som begås i det som omtales som grå- 

sonen. Journalistene som jobber med filmen er  

i fase hvor de snakker med overgrepsdømte  

ungdommer/unge voksne og søker parallelt med 

utvikling, tilskudd gjennom LMSO ved flere  

instanser.

Uskyld 
Prosjektansvarlig: Eirik Tveiten og Ingrid Vaalund

Informasjonsfilm om dissosiasjon.  

Hovedkarakteren er en utsatt mann - som plutselig 

opplever å huske overgrep. Samarbeid med  

Atomfilm.

Friksjon og følelser
Prosjektansvarlig: Trond Jacobsen og Marianne 

Müller

Oppfølger-tegnefilmene til Kroppen min eier Jeg 

- med målgruppe 8-10 år. Samarbeid med Bivrost 

Film og et knippe andre organisasjoner,  

eksempelvis Redd Barna. 

FAG

Fagdag 2019: Hjernen og traumer
Prosjektansvarlig: Sidsel Fjelltun

Prosjektgruppen for fagdagen startet sitt arbeid høst 

2018, og har ved inngangen til 2019 etablert en god 

gruppe frivillige som skal planlegge og gjennomføre 

fagdagen 18. oktober 2019 - så hold av dato!

LMSO mener at kunnskap rundt overgrepstematikken med fordel kan formidles på alle slags arenaer.  

Blant annet har vi i 2018 utforsket formidling gjennom kunst og teater, i samspill med fagformidling. 

Vi har også mer tradisjonelle fag- og erfaringsprosjekter, som for eksempel fagdagen som arrangeres  

hvert andre år. Prosjektgruppen som jobber med fagdagen for 2019 startet opp høst 2018. Vi ser frem  

mot en strålende fagdag i oktober! 

LMSO har de siste årene blitt populær som søkerorganisasjon for filmskapere. Det er artig at så mange  

ønsker å samarbeide med organisasjonen, og litt vemodig at vi må si nei til så mange! 

PROSJEKTER I 2018

Til høyre: Plakat, kunstverk og design av Hylja B. Häninger.  
Logo av Heidi Arstad 

Prosjektet «Hele meg» med tre av utstillingselementene, 
kan benyttes videre i andre deler av landet. Det må bare bookes gjennom LMSO.
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utarbeidet designmessig, men det gjensto  

fremdeles veldig mange små og større ting å ordne 

før en lansering var aktuell - blant annet korrekt og 

nett-tilpasset innhold på faste sider (hente inn riktig 

innhold, korrekturlesing og språkvask, klarspråk, 

redigering/kutte ned på lengde og mengde++), sikre 

god brukervennlighet i informasjonsarkitekturen 

og andre elementer på nettsiden (UX, kontrast for 

svaksynte osv.), samt tekniske biter med integrering 

av innmeldingsskjema i samarbeid og dialog med 

leverandør.  

Alt dette med mer måtte på plass før lansering. 

 
STATISTIKK OG TALL FOR NETTSIDE

Analyser av statistikk på nettsiden viser at det er  

god aktivitet på nettsiden, særlig ved deling av  

artikler fra nyhetssiden vår i sosiale medier. 

Toppene i statistikken både i antall brukere og  

antall sidevisninger henger tett sammen med  

publisering og deling av nyhetsartikler på sosiale 

medier. 

Analyser av statistikken viser også at svært mange 

av brukerne og visningene er henvist til nettsiden 

vår fra delinger i sosiale medier.

Per 11.02 er det publisert 15 nyhetsartikler på  

nettsiden, altså i snitt 3 artikler per måned siden  

oktober 2018 (tidspunkt for offisiell  

nettsidelansering). 

Det er publisert 11 kalenderoppføringer, altså i snitt 

2.2 kalenderoppføringer per måned. 

Totalt er det altså publisert i snitt 5,2 oppføringer 

(nyheter/kalender) på nettsiden per måned siden 

lansering. 

I tillegg tilkommer publisering av oppdateringer/ 

redigeringer av innhold på faste sider, restruktur- 

ering av informasjonsarkitektur (legge til  

undermenyer), oppdatere URL-er osv.

At webredaktør skriver/publiserer nyhetsartikler  

og kalenderoppføringer og deler disse på sosiale  

medier synes altså å være en godt fungerende  

strategi i praksis på flere måter:

• Å informere folk om vårt arbeid og vår aktiviteter

• Å få folk til å besøke nettsiden vår der de kan  

 klikke seg rundt for mer informasjon om oss,  

 vårt arbeid

• At folk er på nettsiden og kan klikke seg frem 

 til hvordan de kan støtte oss med donasjon,  

 medlemskap og/eller frivillighet.

• At de får et godt inntrykk av LMSO som en seriøs  

 aktør og organisasjon med profesjonell nettside  

 med brukervennlig, informativt innhold og et  

 helhetlig grafisk uttrykk, samt mye aktivitet i  

 organisasjonen (nyheter/kalender). Dette bidrar  

 til å styrke LMSO sitt omdømme.

AKTIVITET

LMSO, sentralt og administrasjon, har kontinuerlig søkt å øke kompetansen på driftrelaterte  

oppgaver og organisasjonsutvikling for styre, stab og regionsansvarlig. Organisasjonen søker  

– så langt det lar seg gjøre – å dekke relevante kurs for alle som er involvert i administrasjon  

og drift, også regionsansvarlige. Dette blir gjort med mål om å ha en stabil og veldrevet  

organisasjon som andre kan kanalisere sitt frivillige engasjement i. 

Det legges økende til rette for prosjekt og aktivitet i regionene. Regionsansvarlig er den  

som samordner arbeidsgrupper og frivillighet lokalt. 

Administrativ aktivitet

ANSETTELSER

Vår 2018 utlyste LMSO en ny 50 prosent stilling som 

webredaktør, IT-ansvarlig og administrativ assistent 

i forbindelse med kjøp, drift og bruk av ny nettside. 

Utlysningen ble gjort på NAV og egen Facebookside. 

Etter en ansettelsesprosess hvor vi hadde 12 søkere, 

og intervjuet fire av dem, ble Andrea Bruer ansatt i 

september 2018. 

SOSIALE MEDIER

Webredaktør og IT-ansvarlig i LMSO, Andrea Bruer, 

utarbeidet høsten 2018 en helhetlig intern strategi 

for LMSO sine digitale kanaler og samspill mellom 

nettside, nyhetsbrev og sosiale medier. Strategien 

sikrer tydelige målsetninger med tilstedeværelse i 

digitale kanaler, hvem som er på de forskjellige  

digitale kanalene, hva vi skal dele og gir også  

praktiske tips til hvordan vi skal bruke verktøyene.

Du finner LMSO på:

– Instagram: http://instagram.com/lmso_norge

– Facebook: https://www.facebook.com/pg/ 

 Landsforeningenmotseksuelleovergrep/posts

– Twitter: https://twitter.com/lmsoNorge

– Nyhetsbrev: https://lmso.no/nyhetsbrev

– Følgende Facebook-grupper for medlemmer,  
 aktive og frivillige:
 • LMSO

 • Samarbeid mot seksuelle overgrep

 • Regionsansvarlig LMSO

 • Administrativt team LMSO

 • Erfaringsformidlere LMSO

 • Medie - og tekstgruppe LMSO

 • Styret LMSO

I tillegg har vi flere uavhengige prosjektgrupper og 

arbeidsgrupper som fungerer under den enkelte 

prosjektleder eller regionsansvarlig. 

NY NETTSIDE MED PROSESS

Ny nettside ble lansert 1. oktober 2018, etter flere 

forsinkelser. 

Nettsiden er en svært viktig del av LMSO sitt ansikt 

utad, og bidrar til å forme publikums oppfattelse  

av organisasjonen. En profesjonell og veldesignet  

nettside som også har nyttig informasjon på en  

brukervennlig måte, og hvor organisasjonen  

samtidig kan dele aktuelle nyheter og arrange- 

menter, har derfor vært en veldig viktig satsning.

Ny webredaktør og administrativ assistent,  

Andrea Bruer, ble som tidligere nevnt, ansatt  

10. september 2018, og kom inn i en prosess som 

allerede hadde gått store deler av 2018. På dette 

tidspunktet var nettsidene stort sett ferdig  
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Både landingsside og andre faste sider, enkeltartikler og kalenderoppføringer  

er populære på nettsiden. Vi har i snitt svært gode lesetider for artiklene våre,  

og det ser vi også i denne oversikten. Lesetider over 4 minutter på “Snakk med  

barna”-artikkelen er svært gode sammenlignet med bransjestandarder for nettartikler, 

og såpass god lesetid på kalenderoppføringen for fagkvelden i Rogaland viser også  

at dette er svært populære aktiviteter som også driver godt med trafikk til nettsiden.

Totalt antall unike brukere siden lansering av nettside og frem til 11.02.2019: 

9 017 STK

Antall unike brukere er fordelt på følgende måte (topper særlig knyttet til  

publisering av nyhetssaker):

Totalt antall sidevisninger siden lansering (ofisiell oktober) og frem til 11.02.2019: 

16 005 STK

Fordelt på følgende måte (topper særlig knyttet til publissering av nyhetssaker):
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Konferanser og arrangementer 

LMSO har deltatt på flere konferanser og relevante 

arrangementer. Slik deltagelse er et ledd i synlig- 

gjøring av LMSO, men også viktig når det gjelder 

nettverksbyggingen som det er tenkt at  

organisasjonen skal virke gjennom. På konferan-

ser hvor LMSO deltar, får vi ofte anledning til å ha 

stand. LMSO har hatt stand ved mange mindre  

konferanser, men av de store kan vi nevne  

eksempelvis RVTS sin septemberkonferanse i  

Bergen og Schizofrenidagene i Stavanger.

Nettverket rundt organisasjonen er viktig i videre 

utvikling og ekspandering mot å bli en lands- 

dekkende organisasjon. Med dette kommer også 

økende interessepolitisk arbeid og satsing. 

Noen konferanser utmerker seg, for eksempel når  

et styremedlem reiser til Serbia for å opprette et  

samarbeid der, og organisasjonen må få et inter- 

nasjonalt navn: Norwegian Association Against  

Sexual Abuse (NAASA).

En serbisk psykolog, Zorica Paroski, tok kontakt 

med Wenche Fjeld høsten 2018. Hun arbeider med 

utviklingshemmede barn og unge voksne i Novi  

Sad, Serbia. Tidligere hadde psykologen hatt  

kontakt med en serbisk lege, Mila Popovic, som 

også bor i Norge. Dr. Popovic hadde forklart om  

arbeidet som gjøres i Norge for å forebygge  

seksuelle overgrep mot utviklingshemmede. 

Paroski skulle forelese om dette på en internasjonal 

psykologikonferanse i Beograd, og Fjeld deltok  

der med poster om LMSO. Posteren fikk mye  

oppmerksomhet, og seksuelle overgrep er tydelig  

et tema som skjules og forties, både i Serbia,  

og i mange andre land som var representert på  

konferansen.

LMSO ble invitert til å innlede en stor, nasjonal 

konferanse på Gardermoen, arrangert av JobbAktiv 

i juni. Nestleder Sidsel Fjelltun holdt innledningen 

og denne ble streamet på vår Facebookside.

Avslutningvis vil vi nevne, og takke, for at Januar-

konferansen til RVTS, i Tromsø i januar 2018, valgte 

LMSO som sin mottaker av en økonomisk gave på 

vegne av sine foredragsholdere.

  

Utvikling av materiell

I 2018 inngikk LMSO et formalisert samarbeid med 

egen designer ved Engasjert byrå. Dette med mål 

om å profesjonalisere materiell og skape oss en 

identitet også via design. 

Tone Engberg har gjennom høst 2018 gitt oss nye 

roll ups, nye brosjyrer, visittkort, notatblokker etc. 

Ved å lage et helhetlig inntrykk av organisasjonens 

presentasjon i alle kanaler, også i referanse til  

nettsiden vår, ønsker vi å synliggjøre organisasjonen 

på en god og profesjonell måte. 

Det er lagt flere planer for produkter som skal  

øke synlighet og kanskje også generere inntekt til  

organisasjonen. LMSO opplever et godt samarbeid 

med Engasjert Byrå og vil søke å fortsette med dette. 

OMLEGGING AV MEDLEMSSYSTEM

LMSO har siden september 2018 benyttet seg av 

medlemssystemet Tripletex. Omleggingen har vært 

teknisk krevende med tanke på å overføre alle  

eksisterende medlemmer til nytt system. 

Dette gjelder særlig SMS-medlemmer, hvor det ikke 

har vært mulig å få tilsendt en oversikt over  

medlemmer, og vi har måttet kontakte dem ved å 

sende ut felles-SMS og be dem selv registrere seg på 

et påmeldingsskjema for å faktura til riktig tid og for 

å unngå at de betaler dobbelt medlemskap for  

samme år. Det samme gjelder bankmedlemmer, 

som må kontaktes per brevpost.

Per januar 2019 arbeider stab fremdeles med å få 

med så mange gamle medlemmer som mulig fra 

forskjellige tidligere systemer, og overføre blant  

annet gamle bank-medlemmer til nytt medlems- 

system.

Omleggingen til Tripletex har også sammenheng 

med ny nettside og nytt innmeldingssystem på  

denne, ved et digitalt innmeldingsskjema som er 

integrert med Tripletex. 

Nettsideleverandør Smart Media anbefalte  

Tripletex i denne sammenheng. Når noen melder 

seg inn via skjemaet, blir de automatisk registrert 

som medlemmer i Tripletex, og Tripletex sender 

automatisk ut en faktura til dem per e-post. 

Tripletex får også ifølge dem selv i løpet av de  

første månedene av 2019 støtte for Vipps- 

integrering. Dette innebærer at LMSO-medlemmer 

i forhåpentligvis nær fremtid kan betale LMSO- 

faktura direkte i Vipps-appen. 

 

 

NYTT E-POST- OG DOKUMENTDELINGSSYSTEM

Et mål for organisasjonen har lenge vært å få ordnet 

et bedre e-postsystem som nøkkelpersoner finner 

lettvint å ta i bruk, noe vårt tidligere e-postsystem 

ikke oppfylte. Ny webredaktør avtalte i samråd 

med IT-leverandør at LMSO skulle bruke Googles 

løsning “G Suite” (Gmail-løsning for bedrifter/

organisasjoner), hvor det tilbys en gratisversjon for 

interesseorganisasjoner.

Ettersom leverandør oppga at ansvarlig for dette 

oppsettet ikke hadde noen tidligere erfaring med 

å sette opp gratisversjonen av dette systemet, som 

krever visse andre steg og innstillinger enn betalt 

versjon, tok det grunnet kapasitetsproblemer hos 

leverandør kort fortalt uventet lang tid før nytt 

e-postsystem var på plass. 

Da leverandør omsider fikk satt opp nytt e-post- 

system, lagde webredaktør (som fra januar 2019 av 

også er “IT-ansvarlig”) et dokument med skredder-

sydde retningslinjer og opplæringsdokumenter for 

bruk av e-postsystem og opprettelse og deling av 

dokumenter internt i LMSO og lignende, samt en 

kort standard-mail med nødvendig info for å logge 

inn og komme i gang med G Suite-e-post og  

tilknyttede funksjonaliteter. 

Dette ble delt med alle som skulle få tildelt e-post, 

slik at disse var noe kjent med systemet før de tok 

det i bruk, for å redusere mengden support- 

henvendelser knyttet oppsett og bruk (grunnet 

kapasitetsbegrensninger i deltidsstilling), og slik at 

de med LMSO-e-postkonto har tilgang på ofte stilte 

spørsmål og annen opplæring (både korte, greie 

videoer og tekst).

 

Per januar 2019 er alle aktive nøkkelpersoner i 

LMSO i full gang med å bruke nytt e-postsystem. 

Webredaktør administrerer og drifter e-post- 

systemet.
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Foredrag 2018

LMSO har holdt flere foredrag gjennom 2018.  

Parallelt har det har pågått et stort stykke arbeid 

rundt prosedyrer for Ressursbanken. LMSO vil  

særlig løfte frem Tatjana Gulbrandsen, Jürgen  

Decker og Vårin Sørmeland sin innsats i  

paneldebattene etter teatervisningene i turneen 

som har gått i Nord-Norge i høst. Det samme  

ønsker LMSO å gjøre med Gro Harestad og  

Marianne Finstad, som utviklet og holdt et foredrag 

knyttet til samme prosjekt.

LMSO er stadig involvert i Messe for verdighet  

flere steder i landet. Spesielt ble det lagt mye arbeid 

i ti-årsjubileumet til Messe for verdighet i  

Trondheim. På en tilhørende fagdag holdt tre  

av LMSO sine erfaringsformidlere innlegg, i godt 

selskap med SMISO, Kirkelig ressurssenter mot  

vold og seksuelle overgrep, og Ingvard Wilhelmsen. 

LMSO har gitt flere foredrag om nettovergrep,  

ved Isabell Myrli, til flere VGS i Finnmark og langs 

Helgelandskysten. Tilbudet ble gitt til opp til tre 

skoleklasser per dag ved hver skole. Tilbake- 

meldingene var gode, og det er tydelig at skolene 

trenger kunnskap. Spesielt sterkt er det når  

budskapet formidles av en unge jente med  

egenerfaring – det kan se ut til at dette når ut til 

ungdommene på en god måte. 

I tillegg har flere av regionsansvarlig hatt  

temakvelder og holdt foredrag på mindre  

arrangement lokalt. Det er også, eksempelvis, holdt 

holdt appeller ved utvalgte demonstrasjoner i regi 

av Barnehage og foreldre-opprøret, flere steder  

i landet. 

LMSO i media

Gjennom nye, friske krefter inn i 2018 var LMSO 

den våren synlig i mediebildet i flere aktuelle  

saker. LMSO er publisert i et flertall lokalaviser og 

nasjonale aviser gjennom 2018. Blant annet leverte 

LMSO fra seg følgende artikler og kommentarer:

– Hvis du ser etter monster – ser du da bestefar? 

 Adresseavisa

– Alle kjenner en overgrepsutsatt, og alle kjenner  

 en overgriper 

 NRK-ytring

– Sannsynligvis kjenner vi alle et barn som utsettes  

 for seksuelle overgrep

 Stavanger Aftenblad

– Søviknes’ virke er en hån mot de blant oss som  

 er blitt utsatt for seksuelle overgrep.

 Dagsavisen

– Innspill til Foreldre- og Barnehageopprøret

 Publisert på egen hjemmeside, www.lmso.no

– Barnas Utrygghet

 Dagbladet

– Vurderer trolig Søviknes-saken neste uke -  

 uttalelse Bergens tidende

– Fagsjefen ser vekk

 Stavanger Aftenblad

– Manglende traumetilbud i Helse Vest

     Stavanger Aftenblad og Nettavisen

– LMSO oppretter kontor og samarbeid med  

 rus og psykisk helse i Lillehammer

 Dette blir skrevet om i Gudbrandsdøl dagningen,  

 GD.no

– “Norge bryter Barnekonvensjonen”

    Stavanger Aftenblad og Barnehage.no

– Verdensdagen for forebygging av vold  

 og seksuelle overgrep mot barn

 Stavanger Aftenblad

I tillegg har LMSO nå en levende nettside hvor  

organisasjonen jevnlig publiserer nyheter og saker, 

av både intern og ekstern art, på lmso.no ->  

Nyheter. LMSO deltar aktivt i aktuelle debatter og 

saker i tiden gjennom sin Facebookside. 

Ressursbank 

Sissel Fløttum hadde i utgangspunktet ansvar for 

Ressursgruppa i oppstart, men i samråd med leder 

ble det foreslått at organisasjonen satte ned et  

administrasjonsteam for å få en god videreføring  

av prosess og noe økt fremdrift.  

Det administrative teamet for for ressursbanken  

består av Siri Kristine Engstad, Ingrid Johanne  

Vaalund og Sissel Fløttum.

De har fulgt en framdriftsplan der punktene har 

vært: 

– Utvikle en presentasjon av Ressursbank til vår  

 nye nettside.

– Utvikle en liten brosjyre med kort info om  

 LMSO og Ressursgruppen, hvordan booke og   

 hvordan bidra med frivillighet.

– Skrive prosedyrer og rammeverk for opptak  

 av erfaringsformidlere.

– Skrive rammer for innhold i samlinger og  

 gruppemøter med erfaringsformidlere.

– Rekruttere erfaringsformidlere

I mars 2019 starter teamet med intervju av erfa-

ringsformidlere, og vil med dette danne det første 

grunnlaget for stabil drift i Ressursbanken i LMSO. 

Brosjyren til Ressursbanken er til design og  

forventes ferdig tidlig 2019, sammen med  

tilhørende Rollups. 

Aktiviteter, i tillegg til annen frivillig  
innsats for LMSO
– Innlegg under Messe for verdighet  

 på Rjukan 17.01

– Sommerfuglnatt 26.-27.januar i Lademoen kirke. 

– Fagdag etter “Messe for verdighet. Nidaros”   

 05.03.18 med tema “Å forsone seg med livet”.  

 Catrine Næss, Aina Brønstad og Sissel Fløttum  

 forberedte et dialogforedrag på 45 minutter med  

 temaet “Min vei til forsoning”. 

– 27.-29.04.18 Samling i Bodø for regionsansvarlige  

 og ansvarlig for Ressursbanken

– Foredrag på seminaret til Forening for  

 pasientsikkerhet i psykisk helse, 08.09 

– 22.09.18  “No Finish Line Oslo”, Stine Sofies  

 Stiftelse.

– 06.10.18 Deltok med stand i Trondheim på  

 Verdensdagen for psykisk helse

Møter

– 22.01.18 møttes daglig leder Elin Skjeltorp,  

 Wenche Rothaug og Sissel Fløttum der vi snakket  

 om fremdriften i Ressursbanken.

– 19.06.18 Arbeidsmøte i Oslo sammen med Ingrid  

 Johanne Vaalund, Siri Kristine Engstad og Sissel   

 Fløttum. Tema var rammer og prosedyrer for  

 Ressursbanken. Vi jobbet også med brosjyre  

 for Ressursbanken.

– 14.08.18 Møte på skype i administrativt team  

 der tema var rammer og prosedyrer. 

– 21.-22.09.18 Arbeidsmøte sammen med  

 Ingrid Johanne Vaalund og Sissel Fløttum.  

 Vi jobbet med dokument, ressursbank, opptak  

 og samlinger. 

– 26.09.18  Kveldsmøte sammen med Elin Skjeltorp,  

 Ingrid Johanne Vaalund, Siri Kristine Engstad  

 og Sissel Fløttum.

– 20.10.18 Administrativt team jobbet med  

 prosedyrer og opptak av foredragsholdere. 

– 22.11.18 Møte på Skype sammen med  

 administrativt team. 

Alle kan bidra

Vil du bidra som erfaringsformidler 

og/eller fagperson i Ressursbanken?

– Har du selv vært utsatt for overgrep, 

 eller er du pårørende? Og har du bearbeidet 

 dine egne opplevelser?

– Er du student, fagperson eller forsker?

Skriv til LMSO-ressursbank:

ressursbank@lmso.no VI JOBBER FOR MER KUNNSKAP OG STØRRE ÅPENHET

RUNDT SEKSUELLE OVERGREP

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) 

er en medlemsbasert interesseorganisasjon som arbeider 

med å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen. 

Les mer på lmso.no

Booke foredrag ?

Vi kan skreddersy opplegg etter deres ønske.

Send en forespørsel til post@lmso.no 

Vil du bidra, gjøre en frivillig innsats, 

eller bli medlem? send oss en mail, 

eller se mer info på nettsiden. 

post@lmso.no | lmso.no

LANDSFORENINGEN MOT SEKSUELLE OVERGREPRESSURSBANK

FOREDRAGSHOLDERE

VERKTØY

BIDRAGSYTERE
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LMSO i ressurs,  
hørings- og innspillsgrupper 

LMSO har representanter i flere grupper på  

nasjonalt nivå, i tillegg til lokalt gjennom  

regionsansvarlig. 

Blant annet ble LMSO invitert med inn i  Helse-

direktoratets referansegruppe for Nasjonal faglig 

retningslinje for kompetanse og kvalitet i overgreps-

mottak. Dette var en liten gruppe og vi er stolte av  

å bli tatt inn i arbeidet med blant andre: Den retts-

medisinske kommisjon, Helse Midt-Norge RHF, 

Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest 

RHF, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og  

traumatisk stress, Norsk psykologforening, Norsk 

Sykepleierforbund, Politidirektoratet, Statens  

helsetilsyn og den norske legeforening. 

Videre ønsker ønsker vi å fremheve arbeidet med 

TryggEST gjennom 2018. TryggEst er et system som 

skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot 

voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i 

stand til å beskytte seg selv. Systemet prøves ut i 12 

kommuner og bydeler i perioden 2018-2020. LMSO 

sitter i ressursgruppen for dette arbeidet,  

samordnet av blant annet Bufdir. I 2019 kan LMSO 

se frem mot deltagelse i Helsedirektoratets  

BrukerROP 

LMSO har bidratt med høringsinnspill til flere  

av de nasjonale retningslinjene for relevante  

utdanningsforløp - og sitter også i ressursgrupper 

knyttet til dette arbeidet. 

Pasientsikkerhetsforeningen innen psykisk helse  

er en ny organisasjon - hvor en av LMSO sine  

regionsansvarlig sitter som brukerrepresentant. 

Interessepolitisk arbeid

LMSO sitter i flere utvalg både nasjonalt og  

regionalt, samt deltar aktivt med å levere inn  

høringssvar. Blant annet har vi en tekstgruppe som 

som samarbeider om å få aktuelle artikler ut i  

avisene, og kvalitetssikrer høringssvarene til LMSO. 

Gjennom 2018 ble det tydelig at ressursene i  

organisasjonens stab ikke strekker til slik organisa-

sjonen drifter på tilskuddsmidler i dag. Det er derfor 

bestemt at organisasjonen skal jobbe for å  

komme inn med fast bevilgning fra statsbudsjettet, 

og starter arbeidet med dette i 2019. LMSO mener 

at dette kan fristille ressurser i eksisterende stab, 

samt fristille midler til å utvide stab. På denne  

måten kan man drive en bærekraftig organisasjon 

som kan gjøre enda mer for overgrepsutsatte som 

gruppe, oppnå større påvirkning og delta i enda 

større grad i det systemretta arbeidet, i tillegg til 

opplysningsarbeid. 

LMSO har blitt fullverdig medlem av et nordisk 

samarbeidsprosjekt: Nordic Network on 

Consequences of Childhood Sexual Abuse. LMSO 

skal delta på en nordisk samling som følge av dette 

høsten 2019. Denne gruppen jobber interesse- 

politisk på tvers av landegrenser og vi gleder oss til  

å delta i arbeidet. Gruppen består av offentlige  

instanser, samt interesse- og brukerorganisasjoner.  

Bidrag i forskningsprosjekt 

LMSO har i tillegg til fag- og erfaringsformidling 

fortsatt å bidra til forskningsprosjekt ved de  

traumespesialiserte enhetene under Helse Sør-Øst 

og Helse Midt – (Modum Bad og Regional enhet for 

traumebehandling ved Nidaros DPS, REFT)  

gjennom 2018. 

LMSO var i tillegg søkerorganisasjon og  

samarbeidspartner til forskningsmidler gjennom 

Extrastiftelse for Tiller DPS, ved psykolog Katrine 

Holgersen. 

Daglig leder samordner forskningsdeltagelse  

i LMSO. 
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Veiledning

LMSO veileder flere master og bachelor-studenter 

med oppgaver relaterte til overgrep på forskjellig 

plan og i forskjellige utdanningsforløp. 

Vi søker at alle studenter som tar kontakt med  

organisasjonen skal føle at de har fått svar på det 

de lurer på, og at deres kontaktperson skal bidra 

til at produktet de leverer er kvalitetssikret og godt 

forankret i både forskning, fag og erfaringsbasert 

kunnskap. 

I tillegg hadde vi i 2018 en gruppe studenter fra BI 

som laget en kommunikasjon- og synlighetsstrategi 

til LMSO i eksamensoppgave. Denne blir tatt med  

i arbeidet knyttet til videre planlegging på dette  

området, blant annet i sammenheng med  

rekrutteringskampanjer i 2019.

Interne samlinger

ERFARINGSFORMIDLERSAMLING

Dette var en av de to samlingene organisasjonen 

har som mål å arrangere på tvers av regioner og 

geografisk tilhørighet, hvert år. Samling nummer to 

var Landsmøtet, sammen med de andre gruppene  

i organisasjonen. 

LMSO valgte i 2018 å koble samlingen sammen 

med et arrangement knyttet til Messe for Verdighet  

i Trondheim – som feiret tiårsjubileum i år!  

Arrangementet het Sommerfuglnatt, og ble holdt 

i Lademoen kirke. Det ble presisert at man ikke 

trengte å være religiøs for å delta i kirkerommet.

Programmet gikk fra 19.00-07.30 og besto av blant 

annet sang, yoga (ved SMISO Sør-Trøndelag),  

kreative og kunstneriske prosesser med mål om å 

lage utstillingen til selve messen i Nidarosdomen. 

Utstillingen høstet lovord i etterkant av messen. 

Erfaringsformidlerne fikk tilbud om å stikke innom, 

bli hele kvelden, eller overnatte med sovepose og 

liggeunderlag.  

Samlingen var et samarbeidsprosjekt mellom 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Domkir-

ken og Vår frue menighet, Studentprestene i Trond-

heim, Kirkelig ressurssenter mot Vold og seksuelle 

overgrep og Kirkens bymisjon i Trondheim.

Det er satt som mål å gjennomføre to samlinger, 

også i 2019. 

REGIONSSAMLING

Regionssamlingen ble holdt i Bodø i april 2018.

Helgen ble startet med en fantastisk tur til  

Keiservarden fredag ettermiddag - Det regnet og 

på toppen fikk gruppen selskap av tåka, også.  Men 

LMSO-frivillige gir seg sjelden så lett, og på veien 

ned ble det belønnet med oppbrudd i skyene og en 

nydelig solnedgang. Med frisk og opplagt innstilling 

gikk gruppen helgens tette program i møte.  

Temaene som ble gått gjennom var regionsansvarlig 

sin rolle, budsjett og økonomi – planlagte endringer, 

prosjekt og veiledning, samt rekruttering i  

regionene. I tillegg ble grunnlaget for prosedyrene 

til Ressursbanken og det administrative teamet lagt 

i eget møte søndag.  

I slike samlinger er det sosiale viktig både for videre 

arbeid, men også for efaringsutveksling på  

organisasjonsrettet arbeid. Selv under middagen 

lørdagskveld var det organisasjonen og  

engasjement som ble et gjentakende samtaleemne. 

Regionsansvarlig i LMSO er en av de viktigste  

brikkene i samordningen av frivillige. Derfor er det 

viktig for organisasjonen å legge til rette for slike 

samlinger hvor man kanskje kjenner litt på  

belønningen for å jobbe så mye for en frivillig  

organisasjon, men også på et felleskap i denne  

frivilligheten. 

MEDLEMSSTYRT SAMLING

I 2018 inviterte LMSO til Medlemsstyrt samling på 

Dombås. Samlingen ble gjennomført av vår nye 

samlingsansvarlig Tatjana Breda-Gulbrandsen i 

samarbeid med Funkibator AS v/ Geir Arne  

Hageland. Samlingen var for de som er medlemmer 

og/eller aktive frivillige. Tanken bak samlingen er 

at medlemmer og frivillige skal kunne gjøre noe 

sammen i gode og trygge rammer, møte andre og 

oppleve noe hyggelig sammen. Man ikke trenger å 

være overgrepsutsatt for å delta - kriteriet er å være 

medlem/aktiv frivillig.

Vi gjennomførte en kreativ workshop med temaet 

“Hvordan rekruttere frivillige og medlemmer?”. 

Her ble digitale hjelpemidler lagt bort, og vi tok i 

bruk tegnestifter, sakser, limstift og papir og andre 

verktøy. Videre så holdt Geir Arne Hageland v/

Funkibator et inspirasjonsforedrag. Han sier selv at 

han er Norges mest fleksible mann, med sine korte 

og lange proteser. Han formidlet sine erfaringer og 

opplevelser som amputert. Helgen ble avsluttet  

med en gjennomgang av helgens aktiviteter og  

oppsummering av workshopens resultat.

STYRETS SAMLING 

Denne utgikk i 2018 på grunn av kapasitets- 

utfordringer. Det vil derfor bli gjennomført en litt 

større samling i juni 2019, i tillegg til den ordinære  

i etterkant av Landsmøtet.  

LAVTERSKEL MEDLEMSAKTIVITET

LMSO har mange aktive medlemmer som selv  

søker å synliggjøre LMSO. Blant annet har LMSO 

vært representert i Stine Sofie-Stiftelsen sitt  

“No finish line” i Oslo i september. I tillegg ble  

plakaten Trygg og Trivelig til gjennom et initiativ  

fra et medlem i gruppen på Facebook.

Organisasjonen setter utrolig pris på all den  
frivillige innsatsen som legges ned hver eneste 
dag rundt om i landet. Synliggjøring av organisa-

sjonen er et utrolig viktig bidrag til vårt felles arbeid. 

Slik medlemsaktivitet er like uvurderlig som den 

økonomiske sikkerheten et medlemskap, eller fast 

støtte, gir organisasjonen. 

Medlemmer rundt om i landet har også gjort et 

massivt dugnadsarbeid når LMSO har stått med 

stand på forskjellige arrangementer og på  

universitet/høgskoler. Organisasjonen opplever at 

interessen for å bidra på denne måten er økt etter at 

LMSO har blitt en tydelig interesseorganisasjon. 

Organisasjonen har derfor innført en ny tradisjon 

ved å trekke to deltagere til Frivillighet Norge sin 

fest for frivillige i desember. I år var det Vårin  

Sørmeland og Lucy Løvli som reiste på tur med  

hotell, konferanse og fest i forbindelse med  

Frivillighetens dag 5. desember. 

 Vi unner våre gjester 
en trygg og trivelig kveld

Derfor minner vi om at respekt for personlige grenser 
gjelder for både gjester og ansatte på vårt serveringssted. 

Respekter det hvis noen avviser deg eller trekker seg unna.

Si ifra til betjeningen hvis du blir trakassert eller plaget,  
da kan de støtte deg. Dette gjelder også i situasjoner  
som ikke nødvendigvis er skremmende.

De som arbeider her er vår viktigste ressurs, og vi ønsker 
at de skal ha det bra på jobb. Vis respekt. Uønsket berøring 
og trakassering anmeldes.

Si fra til en som jobber her hvis du ser at noen blir 
trakassert eller ikke respektert.

En voldtekt som skjer i beruselse er fremdeles 
en voldtekt. Voldtekter bør anmeldes 

så raskt som mulig.

Du kan laste ned denne plakaten fra lmso.no
Eller bestille en laminert kopi ved å sende en e-post til post@lmso.no
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Aktivitet i Regionene

Daglig leder har hatt sterkt fokus på å arbeide tett 

med de eksisterende regionene, samtidig som det 

går en parallell prosess i å starte nye. Det er viktig 

at LMSO sine regionsansvarlige opplever at de har 

gode rammer å jobbe innenfor. Koordineringen av 

regionene er et viktig satsingsområde for LMSO,  

og det sikrer et godt påvirkningsarbeid over hele  

landet.  

I 2018 har den interne omleggingen i organisa- 

sjonens system gjort at dette arbeidet ble noe   

nedprioritert gjennom høsten. Regionene har  

likevel vært i god aktivitet, og LMSO sentralt sier  

seg mer enn fornøyd med innsatsen regionene  

har lagt ned! 

  REGION MIDT-NORGE 

Regionsansvarlig 2018: Elin Skjeltorp 
Regionskontakter f.o.m 2019:  
Catrine Næss og Ørjan Røkkum        
                             

Dialogbasert samarbeid med Regional enhet for 
traumebehandling, Nidaros DPS (www.reft)

Et formelt og systematisk samarbeid mellom  

LMSO og REFT ble opprettet i 2014 som en del av  

evaluerings- og tjenesteutviklingsarbeidet ved 

enheten. LMSO har vært i regelmessig dialog med 

enhetens leder, behandlere og pasienter.

Målet har vært at LMSO skal bære brukerstem-

men inn mot fagutviklingsarbeidet, med det mål 

å fremme en hensiktsmessig og trygg utvikling av 

behandlingen pasienter med traumelidelser mottar 

i regionen. 

REFT har vist stor interesse for å ha bruker- 

perspektivet i fokus, og ved å formidle bruker- 

stemmen på en formell, faglig og saklig måte, har 

LMSO opplevd å bidra til en reell brukerpåvirk-

ning- og medvirkning ved tilbudet. Dette arbeidet 

er pågående og videreføres så lenge begge parter 

opplever det som hensiktsmessig. 

Seksjonsleder Eskil Weisser, regional forløps- 

ansvarlig for Standardisert pasientforløp for  

pasienter med traumelidelser, har invitert LMSO 

med som brukerrepresentant i den regionale  

arbeidsgruppen. Det regionale forløpet er bestilt av 

Helse Midt-Norge og skulle implementeres i 2018.

Sent i 2018 startet arbeidet med å evaluere  

prosjektet den regionale enheten er organisert i og 

finansiert gjennom. Evalueringen ble gjort parallelt 

i fire arbeidsgrupper. LMSO satt i to av fire grupper, 

og var også en del av gruppen med ansvar for  

sluttrapporten og konsekvensanalysen. Rapporten 

blir  overlevert Helse Midt Norge i februar 2019. 

LMSO mener at prosjektet må videreføres og  

utvikles til et regionalt kompetansesenter for  

traumebehandling. 

LMSO er også involvert i forskning knyttet til  

enheten.

Messe for verdighet – Nidaros

LMSO samarbeider med Domkirken og Vår Frue 

menighet, Kirkens Bymisjon Trondheim, RVTS 

Midt, Studentprestene i Trondheim, Senter mot  

incest og seksuelle overgrep-Sør Trøndelag og  

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle  

overgrep. 

Messe for verdighet er opprinnelig en gudstjeneste 

for, og i solidaritet med, mennesker som har vært 

utsatt for seksuelle overgrep og andre som har fått 

livet påvirket av dette. I forbindelse med denne 

gudstjenesten har det oppstått flere arrangement 

knyttet opp til messen. LMSO er en aktiv  

samarbeidspartner i samtlige arrangementer i  

forbindelse med Messe for verdighet, i tillegg til  

det opprinnelige arrangementet. 

I 2018 gikk samarbeidet og Messe for verdighet inn  

i et jubileumsår. Under messen i 2018 spilte Arve  

Tellefsen, og professor Ingvard Wilhelmsen var  

hovedforeleser på fagdagen. To erfaringsformidlere 

fra LMSO og en uavhengig erfaringsformidler holdt 

et felles innlegg hvor de tvinnet sine historier i  

hverandre. Kirkelig ressurssenter for vold og over-

grep bidro også med fag og erfaring hånd i hånd, 

ved foredrag holdt av prest og erfaringsformidler. 

Messe for verdighet har blitt et fast samarbeid  

gjennom mange år – og det jobbes aktivt med å  

skape liknende samarbeidsarenaer rundt om i  

landet, der LMSO er tungt inne i arbeidet via  

tverregional erfaringsutveksling rundt prosessen. 

Teatersamarbeid med Aimee Kaspersen  
Produksjoner, «Man er først og fremst menneske – 
et vitnesbyrd» – et nasjonalt prosjekt med  
regional tilknytning. 

Etter den spede oppstart av samarbeidet i 2015 

har mye skjedd! Gjennom 2017 og 2018 har Aimee 

Kaspersen og LMSO samarbeidet om visninger av 

stykket, og formaliserte sitt samarbeid gjennom en 

turné i nordlige fylker høst 2018. I 2019 har LMSO 

fått innvilget midler til å fortsette visningen med  

en turné på Østlandet. 

Forestillingen er resultat av et samarbeidsprosjekt 

mellom LMSO og Aimée Kaspersen Produksjoner. 

Prosjektet ble også tidligere støttet av Fritt ord og 

NTNU i forbindelse med Kaspersens masterstudie 

i teater. Samarbeidet foregår primært i Midt-Norge, 

men er nasjonalt all den tid det jobbes med 

turneprosjektet. 

Hvordan er det å være menneske etter å ha blitt 

utsatt for overgrep som barn? Hvordan påvirker det 

identiteten? Hvem er egentlig menneskene bak  

statistikken? 

Forestillingen tar for seg nettopp dette. Den viser 

deler av hverdagen til utsatte og hvordan de lever 

med seg selv, sine minner og i nære relasjoner. 

Sammen med egenkomponert lyd, presenterer 

forestillingen menneskers opplevde erfaringer  

og samfunnets holdninger i estetisk form. 

Forestillingen er basert på intervjuer med  

tidligere utsatte, statistikk, fakta om tematikken, 

skjønnlitterære verk og de medvirkendes egne  

refleksjoner. 

 

LMSO har bidratt med informanter i forkant av  

dette stykket, og fagrepresentanter derfra har vært 

involvert i hele prosessen. Informantene har  

kommet fra hele landet. Forestillingen belyser et 

område de fleste ikke ser, og den gir etter vår  

oppfatning et helt spesielt og unikt innblikk i det 

komplekse ved et liv som overgrepsutsatt.

Å formidle erfaringer og kunnskap om  

konsekvensene av overgrep på en slik arena er  

relativt nytt, og det gir helt nye dimensjoner i  

opplevelsen – og dermed også forståelsen – av  

problematikken. Stykket passer både ungdom og  

voksne, og kan ses som et annerledes bidrag til  

fagkunnskapene rundt seksuelle overgrep. 
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LMSO ønsker å anerkjenne kunst og kultur som  

en unik og kompetent arena for formidling av  

kunnskap, i tillegg til at kunst og kultur også med 

stor fordel brukes av mange tidligere utsatte i  

bearbeidelsesprosessen. 

Teaterturneen høst 2018

Spillesteder: 

Mo i Rana, Bodø, Harstad,  Alta, Kirkenes  

og Tromsø. 

Teaterforestillingen ble utvidet med foredrag og 

ettersnakk, i forbindelse med turneen. Foredragene 

ble utviklet og holdt av barnehagelærer Gro  

Harestad og sosionom Marianne Finstad.  

I ettersnakk har vi ønsket å bruke informantene til 

stykket, og fikk gjort det i den grad de økonomiske 

midlene strakk til. Med den gledelige nyheten om 

økt tilskudd til turneen sørover, blir bruk av  

erfaringsformidlere, i samarbeid med fag i panelet, 

ytterligere prioritert! 

 

Verdensdagen for psykisk helse er et samarbeid  

på tvers av organisasjoner og et stort felles  

arrangement gjennom uken i oktober. I Trondheim 

har vi hatt flere aktive frivillige i gjennomføringen 

av denne uken og på stand ved Trondheim torg. 

Regionen har også hatt stand ved arrangement på 

Samfundet og på NTNU, samt ved flere konferanser. 

Det ble opprettet dialog med SMISO-Sør Trøndelag 

tidlig i 2018 og vi håper at denne dialogen kan  

fortsette i 2019. 

Studenter som målguppe og som frivillige
På sikt ønsket organisasjonen egen region- 

sansvarlig, også i Midt-Norge, fremfor at aktiviteten 

samordnes av daglig leder som til nå har hatt denne 

arbeidsoppgaven på grunn av geografisk plassering 

av hovedkontor.

LMSO ser helt klart fordelen av å tydeligere dele  

inn hva som er regionalt arbeid og hva som er  

daglig leders oppgaver sentralt i den daglige driften 

og koordineringen i organisasjonen. 

Dette blir nå gjort: Fra og med februar 2019 tar  

Ørjan Røkkum og Catrine Næss koordinerings-

ansvaret for Midt-Norge. Med dem kommer også 

LMSO sin satsing på studenter som frivillige og  

som målgruppe for aktiviteter i regionen. 

  REGION HELGELAND                                                   

Regionsansvarlig: Vigdis Hals      
Veileder: Elin Skjeltorp

I februar 2018 ble Teaterstykket «Man er først og 

fremst menneske» vist to kvelder ved Vinterlysfesti-

valen i Mo i Rana. Etter stykket ble det en ettersnakk 

med et fagpanel bestående av Daglig leder i LMSO, 

Elin Skjeltorp, Vigdis Hals fra Region Helgeland og 

psykolog Ingrid Lorentsen Kildal. 

Det har vært en høy møteaktivitet i Region  

Helgeland - med regionsansvarlig fra Nordland, 

fagpersoner i regionen, samt LMSO sentralt 

ved daglig leder.

I løpet av vårparten ble det holdt første av fire møter 

for prosjektet «Du ser det ikke før du hører det 

- du må våge å spørre». 

Det ble søkt om midler til teaterstykket sitt oppsett 

under Vinterlysfestivalen og det fikk midler fra  

Lions samt Kulturmidler fra Rana kommune. LMSO 

var i tillegg så heldig å få julegaven Vinterlys- 

festivalen deler ut. 

Det er også blitt holdt foredrag om LMSO for flere 

organisasjoner som var samlet, det har vært 

deltagelse på Regionssamling i Bodø og det er også 

gjennomført foredrag om nettovergrep på tre ulike 

skoler i Tana. 

Gjennom tredje kvartal av året ble det avholdt tre 

prosjektgruppemøter til. Det ble også gitt tilbud om 

foredrag til videregående skoler i Mo i Rana. Dette 

ble dessverre avlyst grunnet uforutsette ting. 

Høringsutkast fra Vega kommune ble også 

gjennomgått. 

I siste og fjerde kvartal av året ble fire prosjektmøter 

avholdt. Frem til flere frivillige rekrutteres kommer 

prosjekter til å ligge på vent. Det har ellers vært nok 

som har foregått, med alt fra kurset «Den blinde 

volden» som holdt av Rana kommune, evaluerings-

møte for overgrepsmottaket ved Helgelands-

sykehuset og fagdag om seksuelle overgrep med 

Mental Helse Hemnes holdt fagdag om Seksuelle 

overgrep hvor Region Helgeland holdt foredrag. 

LMSO Helgeland deltok på Landsmøte 2018 med 

tre representanter - som også gjennomførte kurset 

for prosjektledelse og gjennomføring. 

Region Helgeland har også gjennomført møte 

med Regionsansvarlig Nordland og lærling for ny 

Regionsansvarlig LMSO Helgeland, med 

rekrutteringsmøte for frivillige om kvelden. Det har 

også vært tre møter i Brukerutvalget i NAV så langt 

i år, og 13. desember var det juleavslutning.

Region Helgelands regionsansvarlig har brukt 

437 timer med frivillig arbeid i perioden januar-

november 2018. 

  REGION TROMS OG FINNMARK                                                    

Ansvarlig lærling: Siri Kristine Engstad
Veileder: Elin Skjeltorp

Regionsansvarlig har gjennom høsten gjort seg 

kjent med LMSO sitt arbeid ved å lese tilgjengelige 

dokumenter og retningslinjer, samt å ha kontakt 

med andre regionsansvarlige gjennom blant annet 

nettverket på Facebook.

Oppstartsmøte fant sted først i slutten av november 

på grunn av ressursmangel i LMSO sentralt. 

Regionen har vært tungt inne i arbeidet med 

Ressursbanken, samt prosjektet “Hele meg”. 

Kortsiktige mål:

Holde informasjonsmøte i løpet av februar/mars.

Langsiktige mål:

Fokus på skolene i regionene, småtrinnet og 

mellomtrinnet, og arbeide for økt fokus på fore-

bygging og avdekking av seksuelle overgrep. 

Videre arbeid i regionen vil ha fokus på nettverks-

bygging og opprettelse av samarbeid med relevante 

organisasjoner og instanser.

  REGION NORDLAND                                                   

Regionsansvarlig: Marianne Finstad   
Veileder: Elin Skjeltorp

Året startet med møte med veileder rundt mål og 

delmål for regionen i 2018. Målet var avholde én 

temakveld, et informasjonsmøte samt bygge 

nettverk og sammen utvikle LMSO til en lands-

dekkende organisasjon som er trygt forankret i sitt 

samfunnsoppdrag. Men også å rekruttere flere 

frivillige til arbeidet i LMSO Nordland.

Første halvår i regionen var preget av at  

Regionsansvarlig hadde alvorlig sykdom i familien.  

Temakvelden ble utsatt inntil at situasjonen var 

avklart. Derfor ble aktiviteten lagt på et minimum 

første halvår 2018.

Regionsansvarlig deltok likevel på arbeidsmøte med 

veileder og Regionsansvarlig Helgeland. Formålet 

var å samarbeide med ulike prosjekter og oppgaver 

i regionen. 
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Regionsansvarlig ledet ettersnakk ved teater- 

forestillinger på Mo der teaterstykket «Man er først 

og fremst menneske – et vitnesbyrd» ble vist i  

Vinterfestuka.  

I forbindelse med anskaffelse av behandlingstilbud 

innenfor rus og psykiatribehandling i regionen, 

hadde Regionsansvarlig ansvar for høringsuttalelse 

til Helse Nord. Hovedfokuset i behandlingstilbudet 

var traumebehandling. 

Regionsansvarlig har også hatt en kronikk publisert 

i 2018. Temaet var at behandlingstilbud til utsatte 

barn og unge er blitt foreslått nedlagt. 

LMSO Nordland har i 2018 avholdt to informa-

sjonsmøter om LMSO og hvordan jobbe frivillig for 

LMSO. Dette ble avholdt henholdsvis i september 

i Bergen og i november i Bodø. Det er rekruttert tre 

frivillige, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som 

har som mål å arrangere en fagkveld i  

mai-juni 2019.

LMSO Nordland blir sakte men sikkert kjent i 

regionen, og har klart å bygge nettverk med viktige 

aktører. Det er satt i gang samarbeid med student-

helsetjenesten ved Nord Universitet og Amathea,  

en rådgivningstjeneste for gravide. 

Gjennom 2018 har LMSO Nordland samarbeidet 

tett med Krisesenteret i Salten og flere av deres  

ansatte. Sammen med Lærings og mestrings- 

senteret ved Nordlandssykehuset, er dette tre  

viktige samarbeidspartnere for LMSO Nordland per 

i dag. Gjennom disse blir vi invitert inn i prosjekter, 

konferanser og fagdager. I så måte har vi nådd målet 

om å gjøre oss kjent i regionen samtidig som vi har 

knyttet nettverk.

Regionene Nordland og Rogaland har samarbeidet 

tett i 2018. Dette var knyttet opp mot prosjektet 

«Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd» 

der vi utarbeidet et foredrag som skal holdes i  

forkant av teaterforestillingen. I forbindelse med 

dette ble det avholdt et arbeidsmøte i forbindelse 

med regionssamlingen i Bodø i april.

I juni hadde regionene arbeidsmøte i Bodø.  

Foredraget ble ferdigstilt og oversendt i slutten av 

juli. Foredraget ble laget i ulike versjoner tilpasset 

det publikum man holder foredraget for. 

Regionsansvarlig holdt foredragene i Harstad og 

Bodø i forbindelse med turneen.

Region Nordland har etablert god kontakt med 

 lærings-og mestringssentret ved Nordlands- 

sykehuset, og tilbys blant annet gratis lån av kontor 

ved behov og lokaliteter for fagdager. 

Vi er også kommet i dialog om samarbeid og bidrag 

til fagdag for sykehusansatte, i første omgang i  

somatikken, der vi ønsker å sette fokus på seksuelle 

overgrep mot barn, og møte med tidligere utsatte. 

Vi vil løfte frem påvirkningen seksuelle overgrep har 

på fysisk helse. Det er innhentet kontakt- 

informasjon til relevante profesjonsstudier for å  

tilby foredrag med refleksjonsrunde. Forhåpentlig-

vis får vi dette inn som et obligatorisk tema/ 

undervisning på disse studiene.

Deltakelse på kurs, fagdager og konferanser: 
– Amaliedagene i Oslo, Regionsansvarlig,  

 fra 19-8 til 22.08.2018.

– RVTS Vests septemberkonferanse med tema  

 «Traumer og Utenforskap», Regionsansvarlig,  

 6.9 til 7.9.

– Bokbad om oppvekst, psykisk helse og seksuelle  

 overgrep på Meieriet Kultursenter i Vestvågøy  

 kommune. Regionsansvarlig, 8.9.2018

– Stand og deltakelse på RVTS konferanse i Bodø  

 med tema negativ sosial kontroll, seksuelle  

 overgrep og kjønnslemlestede, 10.10.2018  

 til 11.2018. 

– Stand på Nord Universitet I forbindelse med  

 Verdensdagen for psykisk helse. Erfarings- 

 utveksling med rådgivertjenesten Amathea,  

 Bodø kommune, Mental Helse, Pasientombudet  

 i Nordland og Peer Support, studentenes  

 rådgivningstjeneste, 10.10.2018.
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LMSO Rogaland har forfattet fire kronikker  

i løpet av året:  

– To med hovedvekt på forebygging av seksuelle   

 overgrep i skoler og barnehager. 

– En med hovedvekt på manglende traumetilbud 

 og alt for lange ventelister for å få psykisk  

 helsehjelp i regionen

– Samt en for markering av Verdensdagen for  

 arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn.   

 Sistnevnte ble forfattet i samarbeid med frivillige  

 i regionen. 

Gjennom nettverksbygging og deltagelser på  

seminarer har LMSO Rogaland knyttet til seg en 

gruppe av frivillige som hadde sitt første arbeids-

møte i august. Arbeidsgruppen jobbet høsten 2018 

med forberedelser til arrangementet:

Fagkveld for helsepersonell – omfang, konsekvens 

og muligheter. I løpet av høsten har arbeidsgruppen 

hatt 3 møter. Fagkvelden gjennomføres 15. januar 

2019 og etter dette vil frivillighetsgruppen jobbe 

med nye prosjekter som planlegges i fellesskap i 

tråd med strategi og handlingsplanen. LMSO  

Rogaland vil også jobbe aktivt med rekruttering.

I løpet av 2018 har LMSO Rogaland bidratt med 

høringsinnspill til ulike instanser som blant annet: 

innspill til traumetilbudet ved Tiller DPS, innspill til 

utredelse av mulig traumetilbud ved sykehus Nord, 

innspill til  partiprogrammer for lokale politiske 

partier, innspill til Folkehelseprogrammet; tidlig 

innsats, samt innspill til fokusområder for  

organisasjonen; Voksne for barn. 

Våren 2018 fikk regionsansvarlig i samarbeid med 

regionsansvarlig Nordland i oppdrag å utarbeide 

en seminarpakke som skulle brukes under turneen 

“Jeg er først og fremst menneske – et vitnesbyrd”.

Foredragene skulle også kunne brukes utenom  

turnèprosjektet. I den forbindelse ble det brukt mye 

ressurser på kvalitetssikring og kompetanseheving 

gjennom faglitteratur og forskningsrapporter. Det 

ble også gjennomført en arbeidssamling i Bodø i 

den forbindelsen. Seminarpakken ble ferdigstilt  

31. juli og sendt til daglig leder. 

Regionsansvarlig deltok som foredragsholder  

under turneen. Stedene som ble besøkt var  

Kirkenes, Alta og Tromsø. Å være med på turnelivet 

i nord var arbeidskrevende men ikke minst givende. 

Seminarpakken og forestillingen med ettersnakk 

ble godt tatt i mot av publikum som oppfordret  

prosjektet til å komme tilbake ved en senere  

anledning. Prosjektet treffer fagpersoner og  

berørte av overgrepsproblematikken.

LMSO Rogaland ble høsten 2018,  medlem av  

arbeidsgruppen for Messe for Verdighet og fikk  

deltatt på ett møte.

Året 2018 har vært et spennende og lærerikt år, og 

gjennom de frivillige som har knyttet seg til LMSO 

ser det ut til at 2019 blir et år hvor LMSO får en  

god forankring i regionen på flere områder.

  REGION OPPLAND                                                    

Regionsansvarlig: Astrid Andersen
Veileder: Elin Skjeltorp og Ingrid Vaalund
 

Året har vært preget av lite aktivitet grunnet sykdom 

hos regionsansvarlig. Oppstart har vært utfordrende 

og på grunn av omleggingen i organisasjonen har 

veiledningen blitt mangelfull. Oppland har likevel 

hatt aktivitet! 

– Schizofrenidagene I Stavanger. Regionsansvarlig  

 hadde stand sammen med Regionsansvarlig  

 i Rogaland og Østlandet/Telemark 7.11  

 til 9.11.2018. 

– Messe for verdighet i Stavanger sammen  

 med Gro Harestad 7.11.2018.

– Deltakelse på Krisesenteret i Saltens markering  

 av stopp vold mot kvinner, foredrag av politiet og  

 fra erfaringsformidler hvordan det er å leve på   

 kode 6 og 7. 28.11.2018. 

– Deltakelse på foredrag om vold og overgrep  

 mot eldre, 03.12.2018. 

– Deltakelse på foredrag om avvergingsplikten.  

 Og «Tale eller tie»-foredrag av professor Morten  

 Holmboe. Tema etiske dilemmaer og lovtekst.  

 Vi har alle et ansvar både moralsk og via lov.   

 05.12.2018. 

Samarbeidsmøter /stand:
– Samarbeidsmøte med studentrådgivnings- 

 tjenesten ved Nord Universitet. 24.09.2018.

– Regionsansvarlig hadde stand på Meieriet  

 kultursenter på Leknes i Vestvågøy kommune  

 i perioden 27.09.2018 til 28.28.2018.

– Samarbeidsmøte med Regionsansvarlige  

 Gro Harestad og Ingrid Johanne Vaalund.   

 8.11.2018. 

– Møte med rådgiver/leder for Lærings og 

  mestringssenteret Nordlandssykehuset.    

 14.11.2018 

– Møte med leder ved Læring og mestringssenteret  

 ved Nordlandssykehuset. 27.11.2018.

– Møte med musikere og kunstner om prosjekt  

 mulighet om oppstart av konseptet Hele meg  

 i Bodø 2019. 06.12.2018

– Møte med ny lærling og avtroppende  

 Regionsansvarlig på Helgeland. 20.11.2018.

– Møte med ny frivillig i Bodø 26.11.2018.

2018 har vært et travelt år der mesteparten av  

arbeidet/aktivitet har blitt gjort siste halvår. Det  

har vært et spennende, lærerikt og krevende år.  

Regionsansvarlig Nordland ser frem til nye  

spennende utfordringer i LMSO regi i 2019  

og ser frem til å bygge videre på 2018. 

  REGION ROGALAND                                                    

Regionsansvarlig: Gro Harestad
Veileder: Elin Skjeltorp og Ingrid Vaalund

Året 2018 har båret preg av å starte opp en ny  

organisasjon i regionen og synliggjøre LMSO  

som en samfunnsaktør. 

I samarbeid med daglig leder ble det satt opp  

kortsiktige og langsiktige mål for arbeidet i region. 

Hovedmålet var å synliggjøre et manglende traume-

tilbud for mennesker med traumebakgrunn, i tillegg 

til å opprette et arbeidsnettverk for å jobbe med 

LMSO sine samfunnsoppdrag skissert i strategi og 

handlingsplanen, 2018-2022.

I løpet av året har regionsansvarlig deltatt på fem  

regionale seminarer/konferanser, 4 med stand, 

samt ett seminar i Oslo og ett i Bergen. 

LMSO sin viktigste stand var under Schizofreni- 

dagene i november, hvor organisasjonen hadde tre 

regionsansvarlige tilstede i 3 hele dager.  

Konferansen hadde nærmere 1000 deltagere, hvor 

flere av dem tok turen innen standen for en prat og 

for å få med seg LMSO sitt informasjonsmateriell. 

Schizofrenidagene trekker til seg fagfolk fra hele 

landet, og bør også i fremtiden være en viktig  

arena for organisasjonen. 

Regionsansvarlig representerte LMSO i forbindelse 

med Foreldre,- og Barnehageopprøret utenfor Stor-

tinget i juni. Appellen ble streamet og nådde ut til 

flere tusen seere. LMSO ble godt tatt imot som en 

viktig samfunnsaktør og stemme inn i bemannings-

debatten for barnehagene. Appellen ble etterfulgt 

av en kronikk, skrevet av regionsansvarlig, som ble 

publisert i Stavanger Aftenblad og senere på nett-

stedet Barnehager.no.
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I år har regionene vært med på følgende: 

– Utarbeidelse av rammeverk og prosedyrer for  

 LMSOs Ressursbank av foredragsholdere.

– Deltakelse i “Filmprosjekt Uskyld”, som LMSO  

 er søkerorganisasjon for. Regionsansvarlig var   

 med i både manusarbeidet og prosessen med å   

 utforme søknad til Extrastiftelsen. Søknaden ble   

 innvilget, og prosjektarbeidet er i gang. 

– Arrangementskomiteen til Amaliedagene,  

 “Norges eneste brukerstyrte psykisk helse- 

 festival”.  Komplekse traumer og traumeinformert  

 hjelp ble et viktig tema i år. Eskil Weisser,  

 seksjonsleder ved enhet for traumebehandling,   

 Nidaros DPS, holdt foredrag om seksjonens  

 dialogbaserte samarbeid med LMSO. 

– Kurs over to semestre i “Samarbeidsbasert   

 forskning i psykisk helsearbeid” ved Universitet  

 i Sørøst-Norge. 

– Deltakelse i innspillgrupper og bidrag til  

 høringsuttalelser.

– Administrasjonsoppgaver i LMSOs  

 facebook-grupper og i gruppa  

 Erfaringsnettverket. 

– Regionsansvarlig ble valgt inn i styret i  

 Foreningen for pasientsikkerhet innen psykisk   

 helse, som erfaringsformidler. Styret har hittil  

 arrangert et informasjons-seminar på Litteratur  

 huset i Oslo.

– Diverse arbeid med tilrettelegging av tekst  

 for LMSO – dette er oppgaver som  

 regionsansvarlig stortrives med. 

Et utvalg av videre planer for regionsansvarlig  
og regionene, punktvis og i tilfeldig rekkefølge: 

– Delta videre i arrangementkomiteen til  

 Amaliedagene 2019, der tema kanskje blir  

 Menneskerettigheter. 

– Delta i styret til Norsk forening for pasient- 

 sikkerhet i psykisk helse. Vi skal ha to nye  

 seminarer, blant annet som workshop  

 under Schizofrenidagene i Stavanger. 

– Fortsatt prosjektarbeid med Filmprosjekt Uskyld. 

– Fortsatt deltakelse i innspillgrupper og bidrag  

 til høringsuttalelser.

– Fortsatt administrasjon av grupper.

– Planlegge aktiviteter med frivillige. 

– Trappe ned på reisevirksomheten  

 og bruke mer tid på skriving/tekstarbeid.  

Hovedaktivitet hos regionsansvarlig har vært  

nettverksbygging i regionen.

Det er holdt flere foredrag, blant annet ved  

Sykehuset Innlandet Lillehammer, for sykepleiere 

ved overgrepsmottaket. Tema: Hvordan møte  

denne gruppen pasienter på best mulig måte. 

Regionsanvarlig har deltatt i flere dialogmøter  

og ressursgrupper. I tillegg har regionen fått fast  

kontorplass hos Villa Utsikten, samt fri bruk av  

lokaler til aktiviteter og møter. 

Regionen er inne med representant i prosjekt- 

gruppen for fagdagen 2019, og har i tillegg deltatt  

på en nasjonal konferanse om overgrep på  

Gardermoen i regi av JobbAktiv.  

Med stort fokus på nettverksbygging har regions- 

ansvarlig deltatt fra LMSO på flere arenaer i  

kommunen og helsetjenestene. 

Siste kvartal i 2018 hadde regionsansvarlig  

permisjon.  

  REGION TELEMARK (TIDLIGERE INNLANDET)  
        OG REGION ØSTLANDET 

Regionskontakt: Ingrid Johanne Vaalund
Veileder: Wenche Rothaug og Elin Skjeltorp 

Året slutter med tristhet over at lærlingen i region 

Telemark ble sykmeldt. Regionsansvarlig i Telemark 

har overtatt og ser fram til at hun kommer tilbake. 

Ellers har  året vært mye som det forrige, sterkt  

preget av læring og kompetanseheving internt i  

regionen. Regionsansvarlig har vært på mange kurs, 

konferanser og seminarer, dels for egen regning  

og dels finansiert av LMSO. 

Hovedtemaene har vært kommunikasjon,  

brukermedvirkning og traumebevisst hjelp, og 

nettverksbygging har vært en konstruktiv bieffekt av 

denne virksomheten. Det har i tillegg vært mange 

dialogmøter med mennesker som er interessert i 

LMSO. 

Aktiviteten lokalt har vært liten i år; til og med 

”Messe for verdighet” måtte vike for innspillmøtet 

til Toppmøtet som arrangeres av Nasjonalt senter 

for  erfaringskompetanse innen psykisk helse. I 

2019 skal “Traumebevissthet i behandling og om-
sorg ved alvorlige og langvarige lidelser” være tema. 

RA er svært opptatt av kommunikasjon, og likte 

at en dialog som i utgangspunktet var vanskelig, 

mellom henne og en professor, ble førsteoppslag i 

omtalen av innspillmøtet (https://www.erfarings-

kompetanse.no/nyheter/den-krevende-dialogen/) 

Prosjektleder Tormod Klovning uttalte at “Dette er 

det motsatte av et ekkokammer som vi hører så mye 

om for tiden. I Erfaringskompetanse jakter vi på den 

energien som ofte ligger uforløst mellom våre 

etablerte meninger og posisjoner. Dialog med  

tydelig forventning om at man sammen peker på 

uløste utfordringer innen rus- og psykisk  

helsearbeid.”
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STYRETS BERETNING
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Årets ildsjel

Årets ildsjel, en intern årlig pris, ble opprettet av 

styret i år etter initiativ fra nestleder Sidsel Fjelltun. 

Utmerkelsen går til en som har utvist særlig  

personlig initiativ og/eller innsats i organisasjonens 

regi og ble delt ut for første gang under Landsmøtet. 

Prisen er en keramikkengel laget av kunstneren  

Ingunn Dahlin og tildelingen skjer etter en

nominasjonsprosess. Styret og ansatte kan ikke  

nomineres. Nominasjonskomiteen besto av

styremedlem Thale Juul, daglig leder og ett  

LMSO-medlem. Årets ildsjel-engel 2018 gikk til

Aimeé Kaspersen, for hennes enorme innsats med 

teaterforestillingen «Man er først og fremst  

menneske – et vitnesbyrd». Styremedlem Thale 

Juul delte ut prisen. - Målet med årets ildsjel er å 

synliggjøre og verdsette den omfattende frivillige 

innsatsen som ligger bak mye av det LMSO får til. 

Frivillighet er en stor del av motoren i LMSO, men 

også en sårbar motor. Enviss andel av arbeidet bør 

gradvis bli lønnet, for å sikre kontinuitet og beholde 

opparbeidet kompetanse i organisasjonen.

Internasjonalt navn

Da styremedlem Wenche Fjeld skulle delta på en 

internasjonal konferanse, måtte LMSO få etengelsk 

navn. Styret vedtok at LMSO heter The Norwegian 

Association Against Sexual Abuse, NAASA, på  

engelsk. Dette vil bli spilt inn til forslag til vedtekter 

i 2019.

LMSOs lokasjon og daglig leders geografiske  

tilhørighet har vært oppe til diskusjon. Styret

vedtok at LMSO skal ha sentralt beliggende  

hovedkontor. Dagens hovedkontor ligger i

Trondheim og endret lokasjon skal besluttes  

av Landsmøtet. 

Daglig leder skal som hovedregel ha primær- 

arbeidssted ved dette kontoret. Eventuelle midler- 

tidige unntak fra denne hovedregelen kan bli  

vedtatt av styret ved tungtveiende grunner. Dette 

ville også stilles inn for Landsmøtet i 2019 slik at  

det kan nedfelles i vedtekter. 

Som et ledd i profesjonalisering av styret vedtok 

vi ulike tiltak for å effektivisere styremøtene, samt 

vedtak om årlige styresamlinger med kursing innen 

aktuelle tema. 2019 får to styresamlinger; en på  

vårparten og en etter Landsmøtet i oktober 2019, 

siden det da er et nytt styre. 

Deretter skal den årlige styresamlingen komme i 

etterkant av Landsmøtet. Konstituerende styremøte 

inkluderes i samlinga. Styret vedtok også å  

gjennomføre årlig medarbeidersamtale med daglig 

leder. Fram til nå har oppfølgingen vært  

behovsstyrt.

Samlinger 2018 

LMSO sentralt har arrangert to erfarings- 

formidlersamling.(Hvorav en er Landsmøtet)  

LMSO sentralt har arrangert to regionsansvarlig-

samlinger (hvorav en er  landsmøte). LMSO sentralt 

har arrangert en medlemssamling (Landsmøtet) og 

en medlemsstyrt samling på Dombås. Sistnevnte 

ble planlagt og gjennomført av medlem Tatjana B. 

Styrets beretning for 2018

Styret i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, 

LMSO, har avholdt 8 styremøter i 2018, samt et  

dialogmøte. Det har vært 48 saker til orientering  

og behandling. Styret har hatt utstrakt kontakt  

pr e-post og telefon. Vi har fortsatt arbeidet for å nå 

målet om kun å ta driftsrelaterte oppgaver, men har 

et stykke igjen til det er en realitet.

Samarbeidet med regnskapsbyrået Selbu Økonomi 

og regnskap sikrer at kvaliteten på drift og økonomi 

holder ønsket standard. LMSO trenger fortsatt  

midler for å sikre stabil og profesjonell ivaretakelse 

av organisasjonens økonomi i framtida.

Vesentlige saker og vedtak i 2018

LMSO er en organisasjon i vekst og har måttet se 

seg om etter en profesjonell tilbyder innen design, 

promotering, kommunikasjon og endrings- 

prosesser. Etter styrevedtak inngikk LMSO

samarbeid med Engasjert Byrå i Trondheim.  

Samarbeidet er svært tilfredsstillende, det har

styrket LMSOs merkevarebygging betraktelig og  

byrået leverer markedsføringsmateriell av

god kvalitet til avtalt tid.

Grunnet utdatert medlemssystem vedtok styret at 

Smart Media skal være teknisk leverandør av nytt 

medlemssystem, ny nettside, samt egne  

e-postadresser til ansatte, styremedlemmer og  

regionsansvarlige.

Strategi- og handlingsplan 2018-2022 ble banket 

igjennom i slutten av januar og kan bli revidert i 

mindre grad ved behov i siste del av perioden.  

Innholdet fikk et faglig løft og nødvendig  

oppdatering. I tillegg ble planen mer oversiktlig  

og brukervennlig.

Andrea Bruer ble tilsatt som webredaktør i  

september og ut året, etter intervjurunde i august. 

Andrea Bruer tilførte organisasjonen enda mer  

effektivitet og sårt tiltrengt IT-kompetanse og  

nødvendig oppdatering av innholdet på LMSO  

sin nettside. Hun fikk fornyet kontrakt som web- 

redaktør etter styrevedtak i desember. Stillingen er 

ikke lenger et vikariat og tilbys for ett år, fra 01.01.19, 

med forbehold om at LMSO får innvilget midler. 

Styret er meget fornøyd med jobben Andrea Bruer 

gjør, og vi ser stort behov for å få beholde  

henne videre.

Landsmøte 20.-21.okt, 2018 ble som vanlig avholdt 

på Scandic Hell Hotell, Stjørdal.

Styremøtene etter sommerferien besto av mye 

landsmøteplanlegging. Styreleder Hylja B

Häninger sto for mye av forarbeidet. Mandat til  

etisk råd skapte stort engasjement under

Landsmøtet. Styret fikk ikke konstituert seg,  

dette ble gjort på årets siste styremøte 03.12.18.

Dag 2 av Landsmøtet var forbeholdt temaet  

prosjektarbeid. Jorun Wollstad, generalsekretær  

i Norsk forening for prosjektledelse holdt et  

fantastisk foredrag. 

Etisk råd

Arbeidet med opprettelsen av etisk råd ble brakt  

ett skritt videre på Landsmøtet da vi fikk

vedtatt videre arbeid med rådets mandatutkast. 

Etisk råd skal være rådgivende organ og hørings- 

instans i saker avfaglig, juridisk og/eller etisk  

karakter. Medlemmer av rådet velges av Landsmøtet 

og skal bestå av tre personer. Arbeidet med å  

opprette etisk råd fortsetter i 2019 
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Gudbrandsen, som er vår nye samlingsansvarlig. 

Styrets samling ble ikke gjennomført i 2018, men en 

styresamling på vårparten i 2019 er allerede under 

planlegging, og deretter vil styret ha fast samling 

kort tid etter hvert Landsmøte.

Daglig leder

Daglig leder, Elin Skjeltorp, var tilbake fra  

svangerskapspermisjon 01.01.18. Det var

velkomment: Hennes kompetanse, tilgjengelighet 

og løsningsfokus er avgjørende ressurs for LMSO. 

Styrets samarbeid med daglig leder har vært godt 

og stabilt. Styreleder har det daglige «ansvaret» som 

arbeidsgiver i inn mot daglig leder. Daglig leder har 

stor arbeidsmengde, i perioder for stor, og styret  

forsøker å bistå ved å ta oppgaver som kan  

delegeres. Daglig leder jobber en stor andel frivillig  

i tillegg til sin ansettelse for å sikre god drift.

Det er viktig for LMSO å få økt antall lønnede  

årsverk i organisasjonen, for at frivillige og

ansatte ikke slites ut. Styret ser at vi i nær framtid 

bør søke midler til ansettelse av en organisasjons-

sekretær. Dette for å sikre opplæring av ny framtidig 

daglig leder. Skjeltorp har stor oversikt og sitter på 

mye kunnskap om LMSO og jobber kontinuerlig 

med å sikre person-uavhengig drift. En organi-

sasjonssekretær vil være et viktig element i dette 

arbeidet og vil gjøre LMSO mindre sårbar ved even-

tuell sykdom, jobbytte el.l.

Valgkomiteen

Styremedlem Wenche Fjeld er styrets kontakt inn 

mot valgkomiteen. Samarbeidet har foregått per 

mail og i egen, lukket Facebook-gruppe. Styret ser 

behov for tydelige retningslinjer for valgkomiteens 

arbeid, samt kursing av valgkomiteens medlemmer. 

Daglig leder ble derfor bedt om å lage prosedyrer 

for arbeidet. Det vil i tillegg legges inn et minikurs  

i valgkomitearbeid som oppstart for komiteen  

- fra 2019. 

Om styret

Ved årsskiftet besto styret av:  

Hylja B. Häninger (styreleder), Sidsel Fjelltun  

(nestleder), Wenche Rothaug (sekretær),  

Vebjørn Brækken, Heidi Arstad, Wenche Fjeld og 

Thale Juul (vara). 

Ved Landsmøtet 2018 ble to nye medlemmer  

valgt inn: 

Erla Gunnarsdottir og Kristin Oudmayer. Vi takker 

avtroppende styremedlem Heidi Arstad for god 

innsats.

Etter konstituering så styret slik ut:  

Hylja B. Häninger (styreleder), Sidsel Fjelltun  

(nestleder), Wenche Rothaug (sekretær),  

Vebjørn Brækken, Wenche Fjeld og Thale Juul  

er styremedlem. Erla Gunnarsdottir og  

Kristin Oudmayer står som vara.

Det er positivt for LMSO at Hylja B. Häninger,  

Sidsel Fjelltun og Wenche Rothaug fortsetter

som henholdsvis styreleder, nestleder og sekretær. 

Kontinuitet og stabilitet fremmer kvalitet.

Styret vil fortsette sitt systematiske arbeid med å 

profesjonalisere styret, sikre at LMSO vokser i  

betryggende tempo og at ansatte og de frivillige, 

som er svært viktige for LMSO, har gode rammer. 

Sammen ønsker vi å jobbe for at LMSO skal  

fortsette å være en seriøs og kompetent samfunns-

aktør. Vi har som mål å utgjøre en forskjell  

i samfunnet og styret mener LMSO er på god vei.

Signert:

Sidsel Fjelltun. Nestleder

Wenche Rothaug. Sekretær

ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Landsforeningen mot seksuelle overgrep
7049 Trondheim

Innhold:
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Selbu Økonomi & Regnskap AS
Nestansringen 3
7580 Selbu
Org.nr. 986486666
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BALANSE PR. 31. DESEMBER 2018
 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

 Note  2018  2017 

EIENDELER

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer   478  0

Sum finansielle anleggsmidler   478  0

Sum anleggsmidler   478  0 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer   1 669  6 773

Andre fordringer   629  0

Sum fordringer   2 298  6 773 

Bankinnskudd, kontanter og lignende   1  844 103  442 939

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende   844 103  442 939

Sum omløpsmidler   846 401  449 712

Sum eiendeler   846 879  449 712

RESULTATREGNSKAP FOR 2018
 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

  Note  2018  2017 

Salgsinntekt    117 869  98 652

Annen driftsinntekt  5  2 472 732  1 438 027

Sum driftsinntekter   2 590 600  1 536 679 

Varekostnad    (978 263)  (519 811)

Lønnskostnad   2  (366 132)  (382 396)

Annen driftskostnad  3  (1 296 364)  (627 640)

Sum driftskostnader   (2 640 758)  (1 529 846)

Driftsresultat    (50 157)  6 833 

Annen renteinntekt   1 966  1 269

Sum finansinntekter   1 966  1 269 

Annen rentekostnad   0  (16)

Sum finanskostnader   0  (16)

Netto finans    1 966  1 253

Ordinært resultat før skattekostnad   (48 192)  8 086

Ordinært resultat   (48 192)  8 086

Årsresultat   4  (48 192)  8 086 

Overføringer

Annen egenkapital  4  (48 192)  8 086

Sum    (48 192)  8 086
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NOTER 2018
 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk  

for små foretak.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie er skassifisert som anleggsmidler.  

Andre eiedeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet,  

er uansett klassifisert som omløpsmidler.

Varig driftsmidler
Det er ingen driftsmidler i foretaket

Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.  

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

 

  NOTE 1   BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE 2018

  Konto   Sum

Kontanter    801,00

Bankinnskudd (Kassekreditt)    546 864,47

Bankinnskudd (Kortkonto)    2 245,12

Bankinnskudd ( Aktivitetskonto)    673,34

Bankinnskudd  (Man er først og fremst menneske)   714,27

Bankinnskudd (Friksjon og følelser)    271 970,66

Bank innskudd (Hele meg)    9 531,28

Skattetrekkskonto    11 303,00

SUM (avrundet til nærmeste kr.)    844 103,00 

 

Bundene skattetrekksmidler utgjør kr. 11 303, ,  

skyldig skattetrekk pr. 31.12.2018 er kr. 9 445, .

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2018
 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Note 2018 2017

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital  4  124 655  172 84

Sum opptjent egenkapital   124 655  172 847

Sum egenkapital   124 655  172 847 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld   69 413  148 243

Skyldige offentlige avgifter   23 024  9 983

Annen kortsiktig gjeld  5  629 787  118 639

Sum kortsiktig gjeld   722 223  276 865

Sum gjeld    722 223  276 865

Sum egenkapital og gjeld   846 879  449 712

 

 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

TRONDHEIM, 14.02.2019

Hylja B. Häninger
Styrets leder

Wenche Synnøve Rothaug
Styremedlem

Krisitn Oudmayer
Styremedlem

Sidsel Fjelltun
Nestleder

Thale Juul
Styremedlem

Erla Gunnarsdottir
Styremedlem

Wenche Fjeld
Styremedlem

Vebjørn Brække
Styremedlem

Elin Margrethe Skjeltorp
Daglig leder
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  NOTE 2   LØNNSKOSTNAD

   2018  2017

Lønninger   274 779,09  259 768,56

Arbeidsgiveravgift   38 543,76  36 627,36

Styrehonnorar   24 000,00  5000, 00 

Honnorar  erfaringskonsulenter

og foredragsholdere  20 500, 00 81 000, 00

Andre personalkostnader   9 727,80

Refusjon av sykepenger    1 419, 00

Sum   366 131,65  382 396, 00

Gjennomsnittlig antall årsverk   1  1

OTP
Foreningen er ikke pliktig til å tegne avtale  

om obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. 

  NOTE 3   GODTGJØRELSE
 

Revisor: Det er utbetalt revisjonshonorar på kr 19 250,00

 

  NOTE 4   EGENKAPITAL

   Resultat  Egenkapital  Udekket tap

Inngående balanse 01.01.18    172 847,00

Underskudd 2018   -48 192,00

Utgående balanse 31.12.18    124 655,00

 
  NOTE 5   TILSKUDD  FORSKUDDSBETALT INNTEKT

 

Tilskudd utbetalt fra Helsedirektoratet  Driftstilskudd  kr.  1 329 750,00

Tilskudd fra Extrastiftelsen  Prosjekttilskudd  kr.  661 000,00

Tilskudd fra Bufdir  

(Barne , ungdoms  og familiedirektoratet)  Prosjekttilskudd  kr.  792 355,00

Tilskudd fra Kommuner og Fylkeskommuner  Prosjekttilskudd  kr.  50 000,00

  Sum Tilskudd  kr.  2 833 105,00

Kr. 320 000 av driftstilskuddet er periodisert og skal brukes i 2019.

Kr. 270 000 av prosjekttilskuddet er perioisert og skal brukes i prosjektet  

“Friksjon og følelser” i 2019.
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Utgifter relatert til sosiale medier 5 000

Promotering og annonser 10 000

Nettside, drift og videreutvikling 5 000

Telefoner, bruk (3stk) 6 000

Porto og kontorrekvisita 7 000 

Regionsansvarlig 

(kompetanseheving, arbeidsgrupper, leie, aktivitet, arrangement etc) 200 000

Blålyspris og Ildsjelpris 4 000 

Kontingent, fradragsberettiget 

(Frivillig Norge, Rådet for psykisk helse mm.) 7 000

Forsikringspremie 1 000

Bank og kortgebyrer 2 500

Honorar 35 000

Styrets samling og skolering 35 000

Styrehonorar 32 000

Regionsansvarlig, honorar 35 000

Kurs og kompetanseheving,  intern 40 000 

Prosjekt «Man er først og fremst menneske», VÅR 600 000

Prosjekt “Uskyld” 400 000

Prosjekt “Fagdag 2019” 250 000

Eksternt prosjekt, forskning Tiller -

Eksternt prosjekt, “Gråsone” 440 000

Eksternt prosjekt «Filmproduksjon – Friksjon og følelser» (Bivrost) -

Hele meg, utstilling med foredrag 

Rekrutteringskampanje (vurderes til eget prosjekt)

Andre utgifter/avsettes på sparekonto 5 000

SUM UTGIFTER 3 670 600

RESULTAT 0

INNTEKTER

Medlemsinntekter 50 000

Ressursbank 25 000

Tilskudd - drift 1 670 600

Tilskudd - prosjekt 1 690 000

Momskompensasjon 75 000

Gaver og innsamlinger 160 000

SUM INNTEKTER               3 670 600 
 
 
UTGIFTER

Lønnsutgifter Daglig leder 50% 300 000

Lønnsutgifter “stipendiat”

Lønn fast innleid konsulent,  

etter avtale; design og layout, 1 fast dag i uka 100 000

Lønnsutgifter webansvarlig og administrativ assistent 50% 300 000

Kontorleie, Oslo 45 600

Vianett (SMS-tjenesten) oppsagt 31.12.18 0

Tripletex 28 000

Smart Media 8 500

Samhandling (Office 365) 500

Internett hovedkontor, Trondheim 4 500

Revisjonshonorar 30 000

Regnskapshonorar 80 000

Utvikling av designmanual 0

Trykking av materiale 90 000

Rekruttering 50 000

Ressursbank 20 000

Samlinger, alle grupper 170 000

Diett etter satser 15 000

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 200 000

Landsmøtet 70 000

Konsulenttjenester 35 000 

BUDSJETT 2019
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REVISJON 2018
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Styret og daglig leder godkjenner med dette årsmelding 2018.

Regnskap 2018 og Revisjon.

STYRET OG DAGLIG LEDERS GODKJENNING

Hylja B. Häninger
Styrets leder. Skatval 28.02.2019

Sidsel Fjelltun
Nestleder. Oslo 28.02.2019

Wenche Fjeld
Styremedlem

Thale Juul
Styremedlem

Erla Gunnarsdottir
Vara

Elin Margrethe Skjeltorp
Daglig leder. Trondheim 28.02.2019

Wenche Synnøve Rothaug
Styremedlem

Vebjørn Brække
Styremedlem

Krisitn Oudmayer
Vara
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