
 
       

 
ÅRSBERETNING FOR 2013 

 
Landsstyret 

 
Landsstyret har i kalenderåret 2013 hatt 7 ordinære styremøter. Ved valget under 
landsmøtet i 2013 ble Ann Karin Merket igjen valgt som styreleder. 
 
Styremøtene har dels vært holdt over en og dels over to dager, blant annet i tilknytning til 
arrangement som landskurs og andre samlinger, som i forbindelse med landskurset i 
Tromsø i juni.  
 
Landsstyret besto av følgende personer frem til landsmøtet 2013: 
 
Styreleder:    Ann Karin Merket   Soknedal   
Nestleder   May Wettre Holthe   Oslo 
Styremedlem   Johan Kåre Ås    Erfjord 
Styremedlem   Anne Margrethe Ingvaldsen  Steinkjær 
Styremedlem   Marianne Lambech Pettersen  Oslo    
Styremedlem Ole Kåre Kvernsmyr   Stavanger  
Styremedlem Wenche Sandlie   Oslo 
 
Etter valgene på landsmøtet på Rica Ishavshotellet i Tromsø den 14. juni 2013, med 
konstituering av nytt styre samme dag, har Munn- og halskreftforeningen i 2013 hatt 
følgende styre: 
 
Styreleder:    Ann Karin Merket   Soknedal 
Nestleder   May Wettre Holthe   Oslo 
Styremedlem   Johan Kåre Ås    Erfjord 
Styremedlem   Ragnar Henriksen   Østfold 
Styremedlem Wenche Sandlie   Oslo  
Styremedlem Ole Kåre Kvernsmyr   Stavanger                   
Økonomiansvarlig Marianne Lambech Pettersen  Oslo 
                                                                                                     
 
 
  
                      

Styrets arbeid 
 

Styret har stått overfor nok et krevende år med mange utfordrende oppgaver. Det har vært 
god kontinuitet på styremøtene og generelt godt oppmøte blant styremedlemmene.  
 
Styret har nedsatt et arbeidsutvalg som har som oppgave å følge opp styrevedtak og 
forberede styremøter. I utvalget sitter leder, nestleder og en representant fra sekretariatet. 



 
       

 
     Økonomi:  
 
Foreningen har hatt et høyt aktivtetsnivå i 2013, hvilket er noe av bakgrunnen for et 
underskudd pålydende kr. 264297. Den nesten 10 % store veksten foreningen har hatt i 
antall medlemmer har store økonomiske konsekvenser: økt medlemsmasse fører til 
høyere utgifter for foreningen. Valget om å legge landskurset til Tromsø, for å tilgodese 
medlemmene i Nord, kombinert med et generelt høyt aktivitetsnivå, er begge faktorer 
som bidro til et overforbruk i forhold til budsjett. I tillegg til dette, har bevilgningene fra 
Kreftforeningen og bingo inntekter gått ned. Før siste samarbeidsmøte med 
Kreftforeningen, ble det laget et notat over utviklingen av tilskudd fra Kreftforeningen, 
som viser at i 2005 var tilskuddet fra Kreftforeningen 79 % av de totale driftsinntektene, 
mens det i 2013 var tilsvarende på 42 % av den totale driftsinntekten. Det viser at vi står 
overfor en utfordring når det gjelder å sikre økonomien. Et etterslep fra året før var også 
med på å bidra til underskuddet, da en momsinnbetaling på cirka 40 000 kroner fra 2012, 
ble belastet regnskapsåret 2013. Mange av våre likemenn (personer) er aktive ved 
Vardesentrene, noe som får konsekvenser for oss økonomisk. Landsstyret jobber med å 
se på alternative inntektskilder. Selv om landsstyret forutså et underskudd, så valgte 
landsstyret å opprettholde aktiviteten.   
  
Likemannsarbeidet har også i år opptatt både styret og likemannskomiteen, og 
likemannsseminar ble avholdt 25. – 27. oktober på Rica Hotel Gardermoen. Her deltok 
25 nye og gamle likemenn. 
 
Kåsørvirksomheten har hatt aktivitet primært i tilknytning til Hordaland/ Sogn og 
Fjordaneavdelingen. 
 

 
Lokalavdelingene 

 
Lokalavdelingene er basis for Munn- og halskreftforeningens utadrettede og sosiale 
virksomhet, og et tilbud for nåværende og potensielle medlemmer. Det er derfor viktig at 
de fungerer godt. Det ble stiftet en ny lokalavdeling i Agder. Et interimsstyre ble etablert, 
leder gikk av, og avdelingen er nå i ferd med å konstituere seg på nytt, med Harald 
Larsen ved roret.  
I Bergen ble det storslått feiring i forbindelse med avdelingens 40 årsjubileum. 
 
Munn- og halskreftforeningens avdelinger med styreledere pr 01.01.2014 
 
Munn- og halskreftforeningen avdeling Nord-Norge   Helge Eidissen 
Munn- og halskreftforeningen avdeling Midt-Norge Anne Margrethe 

Ingvaldsen 
Munn- og halskreftforeningen avdeling Hordaland/Sogn og Fjd. Asbjørn Kongshavn 
Munn- og halskreftforeningen avdeling Rogaland   Ole Kåre Kvernsmyr 
Munn- og halskreftforeningen avdeling Øst- Norge   Torbjørn Bull-Njaa  



 
       

Munn- og halskreftforeningen avdeling Østfold   Rune Karlsen 
Munn- og halskreftforeningen avdeling Sør- Norge   Harald Larsen 
 
  
     Komiteer 
 
Komiteene i Munn og halskreftforeningen hadde følgende sammensetting i 2013/2014:  
  
 
Landskurskomiteen  
Landskurskomiteen bestod i 2013 av Ida Elstad, Grethe Trondset og Anne Margrete 
Ingvaldsen. Grethe ble supplert av Tina Schøien.  
 
Likepersonskomiteen  
Ragnar Henriksen (leder), Rbiah Anwar Soofi (sykepleier), Marie Kreken (sykepleier) og 
Olaug Lien Schei. 
 
 
Valgkomiteen 
Asbjørn Kongshavn, Torbjørn Bull-Njaa (leder) og Tor Wold (frem til mai 2014). Kjell 
Gillingsrud har vært varamedlem. 
 
    Administrasjon og sekretariat 
 
Organisasjonsservice AS ivaretar Munn- og halskreftforeningens administrative behov.  
 
Sekretariatet består ved årets slutt av: 
Andreas Hole, sekretariatsleder 
Maria Hauso, organisasjonsrådgiver (Munn- og halskreftforeningens primærkontakt) 
Elin Maria Wall, kontorleder  
Tommy Hoang, organisasjonsrådgiver/ designer 
Thomas Axelsen, organisasjonsrådgiver  
 
Samarbeidet mellom sekretariatet og landsstyret fungerer godt. 
  

Medlemsmassen 
 

Det var per 31.12.2013 681medlemmer som betalte kontingent i Munn- og 
Halskreftforeningen. Dette er en oppgang på 9 % fra året før. 
 
Det er her vesentlig å ha med seg at man i løpet av de to siste årene som har gått har 
snudd en ganske kraftig negativ trend som har gått over lengre tid: 
  
2009: Ned 4,5 % (30 medlemmer mistet) 
2010: Ned 2,5 % (16 medlemmer mistet) 



 
       

2011: Ned 5,8 % (36 medlemmer mistet) 
2012: Opp 6,1 % (36 nye medlemmer inn) 
2013: Opp 9,0 % (59 nye medlemmer inn)  
 
Sett i lys av dette er tallene for 2013 svært positive allerede i utgangspunktet da en slik 
trend kan være vanskelig å snu, og det vitner om en god tilstrømning av nye medlemmer 
som har demmet opp for dem som eventuelt har forsvunnet ut. Bakgrunnen for en økning 
i medlemsmassen har først og fremst å gjøre med det høye aktivitetsnivået i foreningen 
generelt, og de tiltak og prosjekter som iverksettes. Det kan også trekkes frem som svært 
positivt at over 90 % av de som meldte seg inn i forbindelse med munnhuleprosjektet 
som ble gjennomført i 2011 og 2012 har valgt å videreføre medlemskapet sitt.  
 
 

Landskurs 
 

Landskurset fant sted på Rica Ishavshotellet i juni. Arrangementet ble gjennomført med 
god hjelp fra landskurskomiteen. 
 
Konferansen kunne tilby et rikholdig program. En viktig del av programmet er som alltid 
veiledning med logoped i grupper, og samtalegrupper for opererte/behandlede og 
pårørende. Tilbakemeldingene på konferansen var gode, og deltakerne meddelte at de 
hadde stort utbytte av å være tilstede. 
 
Landsmøtet 2013 ble holdt i tilknytning til konferansen, den 14. juni. 
 
 

Tillitsmannssamling 
 
Den 23.-24. november ble tillitsmannssamlingen gjennomført på Garder Kurs- og 
konferansesenter. Det var totalt 16 deltakere fra lokalavdelinger, landsstyret og 
valgkomiteen.  
Et spesielt fokus var i år lagt på hvordan avdelingene kan bidra til å hjelpe arbeidsføre  
personer tilbake til arbeidslivet. Sævar Gudbergsson fra Montebello-senteret holdt i  
den forbindelse et foredrag for de tillitsvalgte.  
 

Forholdet til Kreftforeningen 
 
Kreftforeningen er Munn- og halskreftforeningens største enkeltbidragsyter og sam-
arbeidspartner. Vi er en av for tiden 13 selvstendige pasientforeninger- og likepersons 
organisasjoner som har en formell samarbeidsavtale med Kreftforeningen. Foreningene 
har samtidig et såkalt assosiert medlemskap i Kreftforeningen og har derved fast plass i 
dennes øverste styrende organ Representantskapet. 
 
FFO: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. FFO er Norges største 
paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Munn og 



 
       

halskreftforeningen har vært medlem i FFO i en årrekke, og fortsatte medlemskapet også 
i 2013.  

 
 
Økonomi 

 
Munn- og halskreftforeningens regnskap er for 2013 ført av Orgservice, ved Bjørg Fjell. 
Revisor er revisjonsselskapet Jøntvedt AS. 
 
Årets regnskap viser et regnskapsmessig underskudd med kr 264 297. For øvrig vises til 
regnskap med noter.  
 
På økonomisiden, har det i løpet av året blitt søkt Extra stiftelsen om midler til å utvide 
prosjektet for munnhulekreftopererte til å omfatte to nye byer: Tromsø og Stavanger. 
Søknaden ble innvilget. Seminarene planlegges gjennomført i Nord Norge på høsten, og i 
Stavanger i første halvdel av 2015. Dermed håper landsstyret at medlemstallet vil øke 
ytterligere. 
 
Sammen med tilskudd fra Kreftforeningen og Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, 
(Bufdir) er medlemskontingenten en viktig bit av foreningen økonomi. Medlemstallene 
utgjør en del av grunnlaget for søknaden til BUFDIR og er således svært viktig. 
 
 
    Gottschalks fond 
 
Styret i stiftelsen Gottschalks fond hadde et møte før sommeren, hvor det ble besluttet å 
oppløse fondet og avsette midlene. Fondet har gått i underskudd i flere år, og det var 
derfor ikke hensiktsmessig å opprettholde driften. Etter familien Gottschalks ønske, ble 
fondet oppløst, og grunnbeløpet skal gå til en eller flere rekreasjonsreiser for foreningens 
medlemmer. Det er nedsatt en komite i styret som skal jobbe med prosjektet.   

 
 
Informasjon 
 

 
Vår hjemmeside www.munnoghalskreft.no har fortsatt en positiv utvikling i utseende og 
funksjonalitet. Det oppleves at siden er mye brukt som kunnskapssted og at den er 
generelt godt besøkt. 
Pustehullet er et åpent forum for alle interesserte og har dette året fått to nye fagpersoner 
som svarer på spørsmål fra medlemmer eller andre interesserte: ØNH lege Helmut 
Abenstein og Kostholdsekspert Hege Thorsrud. I tillegg bidrar tannlege Øyvind Skjeldal 
og Sosionom May Wettre Holthe. Vi oppfordrer alle medlemmer/likemenn (personer) om 
å gå innom nettsiden og Pustehullet i ny og ne, for å holde seg oppdatert på hva som skjer 
i foreningen. Landsstyret ønsker å rette en stor takk til Torbjørn Bull-Njaa for arbeidet 
han gjør for oss på nettsiden og Pustehullet.  

http://www.munnoghalskreft.no/


 
       

 
Munn og Mæle:  
Ansvarlig for foreningens medlemsblad, er redaktør i samarbeid med 
redaksjonskomiteen. Foreningen kjøper for tiden redaktørtjenesten av Orgservice, i 
person av Thomas Axelsen. Det kan nevnes at foreningen søker etter en redaktør.  
Bladet kommer ut fire ganger i året.  
Redaksjonskomiteen består for tiden av Håkon Bull Hansen, Wenche Sandlie og Tor 
Wold (til mai2014) 
 
Vi har også et elektronisk nyhetsbrev, Epistelen, som utkommer ved behov og mulighet, i 
regi av Torbjørn Bull-Njaa. 
 

Internasjonalt samarbeid 
  
Munn- og halskreftforeningen har et godt samarbeid med sine nordiske nabolands 
foreninger, gjennom årlige styreledersamlinger og ved gjensidig utveksling av gjester på 
landenes sentrale landsmøter og landskurs (tilsvarende).   
 
Munn- og halskreftforeningen er vedtektsfestet tilsluttet CEL – Confederation of 
European Laryngectomees og IAL – International Association of Laryngectomees.  
 
    Samarbeid med ØNH gruppa 
 
Det er blitt undertegnet en ny avtale med ØNH faggruppa. Avtalen innebærer gjensidig 
deltakelse på de respektive landsmøtene og kongressene.  
 
 
 
    Æresmedlemskap 
 
Æresmedlemskap ble i 2013 tildelt May Wettre Holthe, for hennes mangeårige 
engasjement og innsats for foreningen.  
  
 
    Sekretariat 
 
Foreningen har inngått en ny avtale med Orgservice, for å ivareta foreningens sekretariat. 
Avtalen er for to år, med 6 måneders gjensidig oppsigelse. Den nye avtalen har en litt 
annen struktur enn tidligere, da den nye versjonen er mer basert på et månedlig timeantall 
hvor oppgavene/tjenestene foreningen kjøper er spesifisert. Dette for å sikre gjensidig 
forutsigbarhet og forståelse.  
 

 
Generelle betraktninger 

 



 
       

Landsstyret vil takke alle tillitsvalgte, likemenn, kåsører og øvrige medlemmer for et godt 
samarbeid i 2013. Torbjørn Bull-Njaa fortjener en ekstra takk for sitt arbeid med å 
oppdatere medlemsregisteret med blant annet epostadresser og riktig diagnose. Vi ser 
fram til at vi sammen skal gjøre også 2014 til et aktivt og givende år til nytte for Munn- 
og halskreftforeningens medlemmer. 
 
         Formelt om foreningen 
 
Munn- og halskreftforeningen er en ideell organisasjon. Styret mener at det fremlagte 
årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets 
virksomhet og stilling. I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningene for 
fortsatt drift er til stede. Det har ikke vært ansatte i foreningen i 2013. Foreningens styre 
har i 2013 hatt syv medlemmer, hvorav fire kvinner. Foreningens virksomhet forurenser 
ikke det ytre miljø. 
 
 
 
Oslo, 27. mars 2013 
 
 
 
 
------------------------  ------------------------  ------------------------ 
Ann Karin Merket  May L. Wettre Holthe  Wenche Sandlie  
styreleder   nestleder    styremedlem 
     
 
 
 
------------------------  ------------------------  ------------------------ 
Ole Kåre Kvernsmyr            Johan Kåre Ås             Ragnar Henriksen 
styremedlem   styremedlem   styremedlem 

 
 
 
 
------------------------ 
Marianne Lambech Pettersen  
Styremedlem 


