
 

 

ÅRSMELDING 2022 
Årsmøtet 2022 ble avholdt 10. februar kl. 18  på Lærings- og mestringssenteret, Ulriksdal 

 

Tillitsvalgte 

Leder:  Tore Tronrud   valgt i 2021 for 2 år 

Nestleder: Irene Djuplasti   valgt i 2022 for 2 år 

Sekretær: Anne Linda Jordal  valgt i 2021 for 2 år 

Kasserer:  Mette P. Myklebust  valgt i 2021 for 2 år 

Styremedlem: Sushma Mittu Punwani  valgt i 2021 for 2 år 

Varamedlem: Hilde Ryland   valgt i 2022 for 1 år 

Varamedlem:  Tanja C. Nedreaas   valgt i 2022 for 1 år 

 

Revisorer Randi Moe og Rolf Husebø, valgt i 2022 for 1 år 

Valgkomite Margrete Rongevær, Jon M. Røyrbotn og Svein-Kurt Buanes-Erichsen, valgt i 2022 for 1 år 

  Margrete Rongevær ble valgt til leder av valgkomiteen 

  Anne L. Falch ble valgt som varamedlem 

 

Delegater til landsmøtet i BN 2022: Irene Djuplasti og Tore Tronrud. 

Vara: Anne Linda Jordal og Mette Myklebust 

 

Andre funksjoner 

Aktivitetsleder: Irene Djuplasti 

Likepersoner: Irene Djuplasti, Mariann Nyland, Britt Mørner, Tore Tronrud, Anne Småbrekke (intern) og      

Randi Moe (intern) 

Medieansvarlige: Irene Djuplasti og Tore Tronrud 

 

Medlemsutvikling 

Medlemstallet har økt til 114 som er 9 medlemmer flere enn året før, 78 kvinner og 36 menn. 

Hovedtyngden av medlemmer er i aldersgruppen 50 – 70 år (58 %). Kun 8 medlemmer er under 40 år. 

 

BEKHTEREVFORENINGEN BERGEN OG OMEGN 
 



 

 

 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter i 2022, og det har i alt blitt behandlet 43 saker. 

 

Aktiviteter 

Foreningen arrangerer vanngymnastikk med instruktør i terapibassenget på Haukeland sykehus 

mandager og tirdager. Det er 3 treningsgrupper med til sammen 47 deltakere. De særskilte 

koronarestriksjoner med antall deltakere og avstand ble opphevet i februar. Egenandel for deltakelse har 

vært kr. 600 per halvår. 

Foreningen arrangerer også trening i gymnastikksal på LMS, Ulriksdal Helsepark med instruktør. 12 

medlemmer deltar på denne treningen. Egenandel for deltakelse har vært kr. 500 per halvår. 

I fm. «Verdens Bekhterevdag» 8. mai ble det arrangert turdag til Fløyen der 8 medlemmer  i alderen fra 1 

83 år deltok. Det ble hyggelig avslutning med enkel servering på kafeen ved Føybanestasjonen. En 

spesiell takk til Heidi Anthun som hadde ordnet med fribilletter til banen opp og ned. 

I mai måned deltok flere av våre medlemmer i den internasjonale kampanjen «Walk AS One» som har til 

hensikt å oppnå større oppmerksomhet omkring aksial spondyloartritt. Sammen med de øvrige 

lokallagene i BN  ble vi nr. 4 i den store internasjonale konkurransen. 

I november ble det første «Knokkeltreff» arrangert på Privaten Bar i sentrum. Dette var en vellykket 

sosial samling der 17 medlemmer deltok i hyggelig lag. 

Det er holdt kontakt med medlemmer via epost og SMS gjennom foreningens datasystem; StyreWeb. 

Medlemsbrev er formidlet med informasjon om forening, organisasjon og ulike aktiviteter. I tillegg 

benyttes også lokal nettside og Facebookside til tilsvarende formål.  

 

Bekhterev Norge - Landskonferanse og Landsmøte 

Arrangementet ble avholdt på Scandic Nidelven, 22.-24. april med Bekhterevforeningen i Trondheim som 

vertskap. Delegater fra vår forening var Irene Djuplasti og Tore Tronrud. Mariann Nyland deltok også som 

nytt innvalgt styremedlem i Bekhterev Norge. Under landsmøtet ble det besluttet å inngå en 

samarbeidsavtale med Norsk Revmatikerforbund der det bl.a. inngår at våre medlemmer oppnår samme 

tilbud på reiser til ReumaSol. NRF frafaller også sine tidligere økonomiske krav mot de 6 

bekhterevforeninger som meldte overgang til BN i 2020. 

Konferansedagen  hadde flere interessante foredrag relatert til vår diagnose. Spesielt foredraget av prof. 

Jan Helgelund, «Fra slappfisk til gladlaks» var både artig og lærerikt. Likeens brakte studien «Igalo 2018» 

fra Dr. Jadranka Glisec frem flere interessante erfaringer fra utenlandsk behandlingsopphold. 

 

Kurs og møter 

Mariann Nyland og Tore Tronrud deltok 23. februar på et utvidet ledermøte i Oslo i regi av Bekhterev 

Norge. Hovedtema var handlingsplan, Funkisrapportering og likepersonarbeid. 

Tore Tronrud deltok som foredragsholder og brukerrepresentant på mestringskurs for nye med 

bekhterevs på LMS 25.-26. oktober. Kurset ble arrangert av Helse Bergen og ble godt mottatt av de ca. 20 

fremmøtte. 

Livredningskurs for instruktører og frivillige i bassenggruppene ble arrangert på Haukeland sykehus 27. 

august. Flere av medlemmene fra våre tre bassenggrupper deltok. Foreningen tilfredsstiller således 

avtalemessige krav som settes til leie av terapibassenget.  



 

 

 

Markedsføring av foreningen 

Foreningen har sin egen lokale nettside hos Bekhterev Norge med informasjon om foreningen, 

kontaktpersoner, likepersoner samt oversikt over de ulike aktiviteter og treningstilbud. Denne siden 

oppdateres jevnlig. 

På Facebook har vi egen side og gruppe hvor det postes innlegg og artikler som berører vår diagnose. 

Den interne FB-gruppen er kun for foreningens medlemmer. 

Ny vervebrosjyre fr Bekhterev Norge er blitt utdelt på Haukeland sykehus, Lærings- og mestringssenteret 

og til revmatologer i byen. 

 

Økonomi 

Foreningen har solid økonomi med oppsparte midler over tid. Foruten kontingenter, Funkis studiemidler, 

Likepersonmidler, Grasrotmidler mottok vi også i år kr. 25 000,- i driftsmidler fra Bergen Kommune.  

 

Organisasjon 

Foreningen vår er tilsluttet Bekhterev Norge som teller 6 lokale bekhterevforeninger med ca. 850 

medlemmer. I tillegg til å være en god støttespiller og ressurs, drives det aktiv helsepolitisk påvirkning. 

Som medlem av BN bidrar vi til å fremme våre interesser og egne muligheter.  

 

 

 

 

Bergen, 26. januar 2023 

 

 

 

Tore Tronrud, leder 

 

 

 

 Irene Djuplasti, nestleder         Anne Linda Jordal, sekretær    Mette P. Myklebust, kasserer 

  

 

 

Sushma Punwani, styremedl.              Hilde Ryland, varamedl.                     Tanja C. Nedreaas, varamedl. 


