4-ÅRSBERETNING FOR BLØDERFONDET
01.01.2002 – 01.01.2006
Kort historikk.
I perioden 1971 til 2001 ble Institutt for blødere drevet av stiftelsen Institutt for blødere. Stiftelsen ble
opprettet av Foreningen for blødere i Norge (FBIN). Opprettelsen av Instituttet (kapital til lokaliteter)
ble gjennomført ved midler fra FBIN, private donasjoner og etter hvert statlige midler. Driften av
Instituttet skjedde ved statlige driftstilskudd. Nye diagnosegrupper ble tilknyttet Instituttet fra slutten av
1970-tallet.
Stiftelsens styre bestod av 9 og senere 7 representanter. FBIN oppnevnte hele tiden over 1/3 av
styrets representanter og kunne dermed hindre vesentlige endringer i stiftelsens vedtekter.
Administrasjonen og staten ønsket bl.a. lenge å endre stiftelsens navn.
Staten bestemte at de fra 1.1.2002 ville overta driften av bløderomsorgen og de andre oppgaver
tilknyttet IFB. Driftstilskuddet il stiftelsen ville således opphøre. Det var mange møter og forhandlinger
mellom staten og FBIN om disse forhold i 2000 og 2001.
FBIN og dens representanter i IFB`s styre mente at stiftelsens verdier (bl.a. 10 leiligheter) skulle ligge
igjen i stiftelsen, mens staten mente at verdiene delvis var fremkommet med statlige midler og således
skulle tilbakeføres til staten.

4-års beretning.
1.januar 2002 ble stiftelsen Institutt for blødere (IFB) historie. Stiftelsen ble omdannet (fikk nytt formål)
og i den forbindelse døpt om til Bløderfondet.
Fra januar og frem til Foreningen for blødere (FBIN) hadde sitt landsmøte i september 2002, fortsatte
samme styret som satt mens stiftelsens navn var IFB. Eirik Monn var leder og representantene fra
FBIN var Nils Tore Olsen, Arve Ruud og Kristin Haider.
Det ble i tidsrommet mellom januar og september avholdt to styremøter. Knut Ro som FBIN’s leder ble
invitert til det andre møte. På det siste møte var agendaen overtagelsesavtalen og leieavtalen med
Staten, som på dette tidspunkt var muntlig godkjent. Omsorg for verdiene i stiftelsen var sentralt og
Kristin Haider ble av styret foreslått til å føre regnskap og drifte leilighetene fra avtalen var
undertegnet. Institutt for sjeldne diagnoser hadde regnskapsføringen inntil videre.
FBIN hadde forhandlet seg frem til at stiftelsen Bløderfondet fikk beholde de ti leilighetene som ble
driftet av tidligere IFB. 5 leiligheter var lokalene til IFB på Vestli og de resterende 5 leilighetene var
rundt i området på Vestli og var utleiet. Siden Staten hadde driftet IFB mente staten det var rimelig at
de fikk overta IFB’s lokaler og at Bløderfondet beholdt de resterende leilighetene. Etter mange møter
med forhandlinger ga Staten etter og aksepterte at Bløderfondet var eier av alle 10 leilighetene. Det lå
imidlertid under at staten mente de hadde visse rettigheter i de 5 leilighetene som utgjorde selve
Instituttet. I 2003 ble disse 5 leilighetene etter flere møter og forhandlinger, solgt til Staten med en viss
rabatt i forhold til markedsverdien.
På FBIN’s landsmøte i september 2002 ble:
Nils Tore Olsen
Knut Ro
Kristin Haider
Arve Ruud
Eirik Monn
valgt til styremedlemmer i Bløderfondet.
Halvor Skurtveit ble valgt til vararepresentant.
Bløderfondet med nytt styret hadde sitt første styremøte pr telefon. Styret konstituerte seg.

Nils Tore Olsen – leder
Knut Ro – nestleder
Kristin Haider – daglig leder og engasjert på timebasis.
Disse tre ble også valgt til å sitte i et arbeidsutvalg.

Bløderfondets styre har som hovedformål å ivareta stiftelsens kapital. Vår første oppgave sommeren
2002 var å skrive nye leiekontrakter med våre leietakere. Leilighetene var inntil nå utleiet til symbolske
summer, men etter som leilighetene ikke lenger var leiet ut i henhold til tidligere intensjoner, ønsket
styret å få utleieprisene opp til markedsnivå. Dette har blitt gjennomført via en opptrapping hvert
halvår.
To leiligheter ble solgt på det åpne markede i 2003. I 2004 ble ytterligere en leilighet solgt.
Året 2003 gikk med til å etablere fondet og hvordan det skulle drives. Stiftelsens styre besluttet at inntil
kr. 200.000,- av Bløderfondets overskudd kunne deles ut til søkere som oppfylte stiftelsens formål.
Stiftelsens formål er å arbeide til beste for blødere og deres familier, primært i Norge. Stiftelsen kan
yte finansiell støtte til forskning knyttet til blødersykdom, bedring av behandlings – og omsorgstilbud
for blødere, kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, velferdstiltak
for blødere og Foreningen for blødere i Norge.
I starten av året 2004 og 2005 sendte Bløderfondet ut et skriv til flere avdelinger til de store
sykehusene i landet, hvor vi presenterte oss og gjorde oppmerksom på at de kunne søke i henhold til
formålet. Det har vært få tilbakemeldinger og foreløpig er ingen midler delt ut til forskning.
Bløderfondet har i løpet av de siste 2 år delt ut midler til støttegruppa for HIV-smittede blødere, til
bidrag til enkeltpersoner for deltakelse på sommerleir, støtte til fellestiltak sommerleir, kurs for
sykepleiere på Rikshospitalet og støtte til leir på Tenerife for voksne blødere
I året 2004 mente styret i Feriefondet for Foreningen for blødere i Norge at man kunne spare
administrasjon ved å overføre Feriefondet til Bløderfondet. Styret i Feriefondet tok saken opp med
FBIN som også syntes det var en fornuftig løsning. Bakgrunnen for dette var at intensjonen for disse
stiftelsene delvis er sammenfallende.
Ut fra vedtektene kunne Feriefondets styre i samråd med FBINs styre ta denne avgjørelsen. Forslaget
ble allikevel lagt frem på FBINs landsmøte 7.november 2004 og medlemmene ga sin tilslutning.
Feriefondets styre bestående av Nils Tore Olsen, Arve Ruud og Kristin Haider besluttet å innlemme
Feriefondet i Bløderfondet med virkning for regnskapsåret 2004. Lotteri- og stiftelsestilsynet har
godkjent overføringen og grunnkapitalen i vedtektene er øket.
Grunnet endringer i driften og sammenslåing med Ferieondet er Bløderfondets vedtekter endret flere
ganger. Alle endringer er godtatt av statlige myndighetsorganer og Bløderfondets gjeldende vedtekter
vedlegges 4-års rapporten.
Det aller viktigste i denne 4-års perioden har vært å få stiftelsen Bløderfondet i ordentlig drift og å få
alle formalia i orden. Det viktigste i neste 4-års periode blir å få Bløderfondet til å bli en viktig
bidragsyter i bløderarbeidet i årene framover.
Bløderfondet eier pr. 1.1.2005 en kapital på kr.: 9.773.661 som er plassert i bank samt to leiligheter på
Vestli som leies ut.

For styret

Nils Tore Olsen
leder

