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Nøkkeltall 2019

MEDLEMS-
KONTINGENTER

6 % 7,3 %

20 %

22 %

ANNONSEINNTEKTER/STØTTE
FRA LEGEMIDDELINDUSTRIEN

EGENANDELER 
ARRANGEMENTER

ANNET

44,4 %
OFFENTLIGE TILSKUDD

ADMINISTRASJON OG REGNSKAP

19,6 %

BLØDERNYTT

4,4 %

ARRANGEMENTER

63,1 %

WEB OG DATA

6,7 %

ANNET

6 %

FORDELING INNTEKTER 2019

FORDELING UTGIFTER 2019

INNTEKTER

UTGIFTER

RESULTAT

1 441 478,–

1 266 294,–

175 184,–
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MEDLEMSUTVIKLING

FAMILIEMEDLEMMER ENKELTMEDLEMMER STUDENTMEDLEMMER

423 200 8

Betalende 2018 Betalende 2019
Betalende per 

10.08.2020

688
634 650

Medlemstall 2019

Medlemsantall pr 31.12.2019
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Styrets årsberetning 2018

MEDLEMMER
Foreningen for Blødere i Norge (FBIN) hadde pr 
31.12.2018 648 betalende medlemmer fordelt på 
424 familiemedlemmer, 214 enkeltmedlemmer og 
10 studentmedlemmer. De tilsvarende totaltalle-
ne for 2017 og 2016 var 375 og 404. Årsaken til 
økningen i medlemmer er en presisering i Bufdirs 
Presdedensarkiv «Avgjørelser og avklaringer for 
regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes 
organisasjoner» som sier at alle familiemedlemmer 
skal telles, ikke kun hovedmedlemmet.

STYRET
Fram til landsmøtet 05.11.2018 besto FBINs styre av 
følgende personer:

• Helene Døscher, leder
• Karl Erik Bernt, nestleder
• Merete Frustøl, kasserer
• Kjersti Viken, styremedlem og leder i Fagrådet
• Ståle Hevrøy, styremedlem og redaktør for  

Blødernytt og www.fbin.no
• Marie Lahn Rømcke, styremedlem
• Tone Hørgård, styremedlem og  

likepersonsansvarlig
• Andreas Berner Almås, varamedlem og fast 

medlem i Fagrådet
• Rune Jørgensen, varamedlem
• Mats Henriksen, varamedlem

På landsmøtet 27.10.2018 ble nytt styre valgt. Styre-
sammensetningen etter valget er som følger:

• Katrine Ree Holmøy, leder
• Gjertrud Behringer, nestleder
• Anita Julshamn Melkvik, kasserer og leder  

av fagrådet

• Ståle Hevrøy, styremedlem og redaktør for  
Blødernytt og www.fbin.no

• Tone Hørgård, styremedlem og  
likepersonsansvarlig

• Kjetil Kjær Andersland, styremedlem
• Marie Lahn Rømcke, styremedlem
• Rune Jørgensen, varamedlem
• Yvonne Marie Gulbrandsen, varamedlem
• Benedikte Kalland, varamedlem

LIKEPERSONSORDNINGEN
• Tone Hørgård er likeperson for barn med  

blødersykdom.
• Kjersti Viken er likeperson for sjeldne  

blødersykdommer.
• Marie Lahn Rømcke er likeperson for  

von Willebrand-blødere 
• Rune Jørgensen er likeperson for voksne.

Tone Hørgård er ansvarlig for likepersonsarbeidet.

FBIN gir økonomisk støtte til lokale kurs og samlinger 
for blødere og bløderfamilier. FBIN ser svært positivt 
på den aktivitet som finner sted i lokalmiljøet.

FORENINGENS DRIFT OG STYRETS 
MØTEVIRKSOMHET
Foreningen har ikke egne lokaler. Styret avviklet i 
2018 fire ordinære styremøter i tillegg til landsmøte 
og et ekstraordinært landsmøte. Videre har enkelt-
personer i styret deltatt i møter både på nasjonalt  
og internasjonalt plan.

REGNSKAP
Årets regnskap viste et underskudd på kr 430.494,–. 
Underskuddet trekkes fra egenkapitalen.
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FORUTSETNINGEN OM FORTSATT DRIFT
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om 
fortsatt drift og at styret finner at forutsetningen er 
til stede. Styret vil jobbe for å få utgifter i tråd med 
inntekter i kommende år.

ARBEIDSMILJØ
Foreningen har ikke lenger ansatte.

DISKRIMINERING OG LIKESTILLING
Styret består av 2 menn og 5 kvinner. I tillegg er 
det utnevnt tre varamedlemmer, 2 kvinner og 1 
mann. Organisasjonen har som mål å fremme 
likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og 
hindre diskriminering på grunn av etnisitet, na-
sjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, 
livssyn eller nedsatt funksjonsevne.

YTRE MILJØ
Virksomhetens bransje medfører verken forurens-
ning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø utover det som er vanlig for denne type 
virksomhet.

PRIORITERTE OPPGAVER
• Innhente kunnskap om og følge med bløder- 

behandlingen, nasjonalt og internasjonalt.
• Spre kunnskap og informasjon til foreningens 

medlemmer gjennom blant annet Blødernytt.
• Arbeide for blødernes interesser ovenfor 

myndigheter, SSD, helsetjenesten og samfunnet 
for øvrig,

• Arrangere sommerleir for familier med bløder-
barn og treff tilpasset andre medlemsgrupper

• Ryddig forretningsvirksomhet, herunder oppda-
tering av medlemsregisteret, skikkelig arkiv og 
økonomistyring.

NORSK BLØDERBEHANDLING OG SENTER FOR 
SJELDNE DIAGNOSER (SSD)
FBIN arbeider kontinuerlig for å forbedre informa-
sjon til blødere, tilgjengelighet av helsepersonell, 
sikre forsyning og sikkerhet rundt behandling 

med faktorkonsentrat og likemannstilbudet. FBIN 
anser fortsatt at behandlingsmiljøet og foreningen 
bør arbeide for å forbedre behandlingstilbudet. 
Fagrådet vårt har her en sentral rolle. FBIN har som 
målsetning om å opprettholde et nært samarbeid 
med SSD og tar initiativ til kontaktmøter ved behov. 
FBIN har i 2018 ikke hatt fast deltagelse i SSD sitt 
Senterråd.

FBINS FAGRÅD
Fagrådet, som i tillegg til to representanter fra sty-
ret i FBIN, består av helsepersonell som står sen-
tralt i forhold til ulike sider av bløderbehandlingen, 
er et viktig diskusjonsforum for foreningen. Det 
ble i 2018 ikke avholdt møter i Fagrådet. Fagrådet 
avga en toårs-rapport i forbindelse med lands- 
møtet. På foreningens landsmøte i oktober 2018 
ble Anita Julshamn Melkvik valgt til leder av Fag- 
rådet. Rune Jørgensen er styrets faste represen-
tant i Fagrådet.

FUNKSJONSHEMMEDES  
FELLESORGANISASJON (FFO)
Karl Erik Bernt var fram til landsmøtet i 2018 
foreningens representant i FFO. Det nye styret
hadde ved utgangen av 2018 ikke valgt noen en 
ny representant til FFO. FBIN mener at det stadig 
er et stort behov for en pasientorganisasjon som 
ivaretar de funksjonshemmedes og herunder blø-
dernes interesser i samfunnet.

BLØDERNYTT
Utgivelsen av Blødernytt, som er foreningens 
medlemsblad, er en høyt prioritert oppgave. Ståle 
Hevrøy er redaktør og i 2018 hadde vi fire utgivel-
ser av bladet. Blødernytt er et sentralt møtested 
for bløderne og de som er opptatt av blødernes 
sak. Styret jobber kontinuerlig med å utvikle 
medlemsbladet for å imøtekomme medlemme-
nes behov og ønsker. Også i 2018 har foreningen 
engasjerte en journalist til å skrive hovedartikkelen 
i flere utgaver. Dette har frigitt tid for redaktøren til 
andre oppgaver.
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DIGITAL KOMMUNIKASJON
Foreningen har sin egen hjemmeside på internett, 
www.fbin.no som inneholder informasjon til nytte 
for medlemmer og andre. Ståle Hevrøy har i 2018 
hatt ansvaret for å oppdatere innholdet på hjem-
mesiden.
FBIN har en lukket Facebook-gruppe for å lette 
kommunikasjonen med og mellom medlemmene. 
Foreningen har i tillegg en åpen Facebook-side.
Foreningen mottar jevnlig henvendelser fra med-
lemmer og andre interesserte.

MEDLEMSARRANGEMENTER

Sommerleir
Å arrangere sommerleir er også en av våre høyest 
prioriterte oppgaver, og vi får mange positive tilba-
kemeldinger på dette arrangementet. I 2018 gikk 
turen til Skallerup Klit i Danmark i uke 26/27. 146 
deltagere fra 32 familier deltok. Tone Hørgård var 
reiseleder, og vi hadde med en sykepleier fra SSD.

Treff for voksne blødere
En viktig oppgave er å gi tilbud til de voksne 
bløderne. På grunn av bedre behandlingstilbud 
vil vi i årene se stadig flere eldre blødere. FBIN 
arrangerte også i 2018 rehabiliteringstur til Tenerife 
for blødere over 40 år. Trond Langvik var FBINs 
reiseleder og arrangør.

«Føl deg bra»-weekend
1 2018 ble Føl deg vel-weekend arrangert på 
Klekken fra 16.-18. november. Det var 16 deltakere, 
og tilbakemeldingene var veldig positive. Deltaker-
ne ønsker at dette blir et årlig arrangement. Rune 
Jørgensen var arrangementsansvarlig.

Damenes helg
Det ble arrangert damenes helg på Thon Hotell 
i Lillestrøm. 19 kvinner med enten blødersykdom 
eller bærer deltok på arrangementet. Dette var 
ny rekord! Deltagerne er fra hele Norge og har et 
stort aldersspenn på ca. 18-70 år.

Satsing på unge voksne blødere
I 2018 var det forsøkt å samle unge voksne til ett 
treff i Stockholm, men dette ble avlyst pga for få 
påmeldte.

Webinar om nye behandlingmetoder
I forbindelse med verdens hemofilidag 17. april 
avholdt FBIN et webinar om nye behandlingsme-
toder innen hemofili A og B. Webinaret var for alle, 
både medlemmer og ikke-medlemmer, og det var 
mulighet for tilhørerne å sende inn skriftlige og 
anonyme spørsmål til foredragsholderen i webina-
ret, barnelege Heidi Glosli, underveis.

Landsmøte
26.-27. oktober avholdt foreningen landsmøte med 
kursweekend på Thon Hotell Arena på Lillestrøm.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Nordisk møte
Nordisk møte ble arrangert i Helsinki, Finland i 
september. FBIN var representert ved Rune Jør-
gensen og Marie Lahn Rømcke. Nordisk møte er 
et nyttig forum, hvor det møtes representanter fra 
land det er naturlig å sammenlikne seg med. Alle 
de nordiske landene var representert. Også i år 
var det lagt inn parallellsesjoner for unge blødere. 
Dette er et felles satsningsområde for landene og 
hvert land var representert med 2 blødere i alde-
ren 18-32 år. De unge utveksler ideer og erfaringer
for hvordan man kan styrke sin satsning for unge 
voksne i sine respektive land.

Verdenskongress i Glasgow, Skottland
Verdenskongressen ble i 2018 avholdt i Glasgow, 
Skottland. Det var ingen representanter fra FBIN 
på verdenskongressen denne gangen. Verdens-
kongress avholdes annet hvert år og det er viktig 
at foreningen får innblikk i andre lands utfordringer 
samt holder seg oppdatert innen medisinsk nytt. 
Man benytter også anledningen til separate faglige 
oppdateringsmøter for de nordiske deltagerne.
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Styrets årsberetning 2019

MEDLEMMER
Foreningen for Blødere i Norge (FBIN) hadde pr 
31.12.2019 634 betalende medlemmer fordelt på 
200 enkeltmedlemmer, 150 hovedfamiliemedlem-
mer, 273 familiemedlemmer, og 8 studentmed-
lemmer. Tre medlemmer har betalt og meldt seg 
ut. Tilsvarende tall for 2018 var 646 medlemmer 
fordelt på 214 enkeltmedlemmer, 424 familiemed-
lemmer og 10 studentmedlemmer.

STYRET
• Katrine Ree Holmøy, leder
• Gjertrud Behringer, nestleder
• Anita Julshamn Melkvik, kasserer og leder  

av fagrådet
• Ståle Hevrøy, styremedlem og redaktør for  

Blødernytt og www.fbin.no
• Tone Hørgård, styremedlem og  

likepersonsansvarlig
• Kjetil Kjær Andersland, styremedlem
• Marie Lahn Rømcke, styremedlem
• Rune Jørgensen, varamedlem
• Yvonne Marie Gulbrandsen, varamedlem
• Benedikte Kalland, varamedlem

LIKEPERSONSORDNINGEN
• Tone Hørgård er likeperson for barn med  

blødersykdom.
• Kjersti Viken er likeperson for sjeldne  

blødersykdommer.
• Marie Lahn Rømcke er likeperson for von  

Willebrand-blødere 
• Rune Jørgensen er likeperson for voksne.

Tone Hørgård er ansvarlig for likepersonsarbeidet.
FBIN gir økonomisk støtte til lokale kurs og samlin-

ger for blødere og bløderfamilier. FBIN ser svært po-
sitivt på den aktivitet som finner sted i lokalmiljøet.

FORENINGENS DRIFT OG STYRETS  
MØTEVIRKSOMHET
Foreningen har ikke egne lokaler. Styret avviklet i 
2019 fire ordinære styremøter og to ekstraordinære 
landsmøter. Videre har enkeltpersoner i styret del-
tatt i møter både på nasjonalt og internasjonalt plan.

REGNSKAP
Regnskapet viste et overskudd på kr. 175 804,-.

FORUTSETNINGEN OM FORTSATT DRIFT
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om 
fortsatt drift og at styret finner at forutsetningen er 
til stede. Styret vil fortsette arbeidet med å holde 
utgifter i tråd med inntekter i kommende år.

ARBEIDSMILJØ
Foreningen har ikke lenger ansatte.

DISKRIMINERING OG LIKESTILLING
Styret består av 2 menn og 5 kvinner. I tillegg er det 
utnevnt tre varamedlemmer, 2 kvinner og 1 mann. 
Organisasjonen har som mål å fremme likestilling, 
sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskri-
minering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamming, hudfarge, språk, livssyn eller nedsatt 
funksjonsevne.

YTRE MILJØ
Virksomhetens bransje medfører verken forurens-
ning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø utover det som er vanlig for denne type 
virksomhet.



9

ÅRSRAPPORT 2018/2019TIL INNHOLD

PRIORITERTE OPPGAVER
• Innhente kunnskap om og følge med bløder-

behandlingen, nasjonalt og internasjonalt.
• Spre kunnskap og informasjon til foreningens 

medlemmer gjennom blant annet Blødernytt.
• Arbeide for blødernes interesser ovenfor 

myndigheter, SSD, helsetjenesten og samfun-
net for øvrig,

• Arrangere sommerleir for familier med bløder-
barn og treff tilpasset andre medlemsgrupper

• Ryddig forretningsvirksomhet, herunder opp-
datering av medlemsregisteret, skikkelig arkiv 
og økonomistyring.

NORSK BLØDERBEHANDLING OG SENTER FOR 
SJELDNE DIAGNOSER (SSD)
FBIN arbeider kontinuerlig for å forbedre informa-
sjon til blødere, tilgjengelighet av helsepersonell, 
sikre forsyning og sikkerhet rundt behandling med 
faktorkonsentrat og likemannstilbudet.

FBIN anser fortsatt at behandlingsmiljøet og 
foreningen bør arbeide for å forbedre behand-
lingstilbudet. Fagrådet vårt har her en sentral rolle.

FBIN har som målsetning om å opprettholde et 
nært samarbeid med SSD og tar initiativ til kon-
taktmøter ved behov. FBIN har i 2019 ikke hatt fast 
deltagelse i SSD sitt Senterråd.

FBINS FAGRÅD
Fagrådet, som i tillegg til to representanter fra 
styret i FBIN består av helsepersonell som står 
sentralt i forhold til ulike sider av bløderbehand-
lingen, er et viktig diskusjonsforum for foreningen. 
Det ble i 2019 avholdt ett møte i Fagrådet.

Anita Julshamn Melkvik er leder av Fagrådet. Rune 
Jørgensen er styrets faste representant i Fagrå-
det, og styreleder Katrine Ree Holmøy deltok ved 
møtet.

FUNKSJONSHEMMEDES  
FELLESORGANISASJON (FFO)
Karl Erik Bernt var fram til landsmøtet i 2018 
foreningens representant i FFO. Det nye styret 
hadde ved utgangen av 2019 ikke valgt noen en 
ny representant til FFO. FBIN mener at det stadig 
er et stort behov for en pasientorganisasjon som 
ivaretar de funksjonshemmedes og herunder blø-
dernes interesser i samfunnet.

BLØDERNYTT
Utgivelsen av Blødernytt, som er foreningens 
medlemsblad, er en høyt prioritert oppgave. Ståle 
Hevrøy er redaktør og i 2019 hadde vi to utgivelser 
av bladet.

Blødernytt er et sentralt møtested for bløderne og 
de som er opptatt av blødernes sak. Styret jobber 
kontinuerlig med å utvikle medlemsbladet for å 
imøtekomme medlemmenes behov og ønsker. I 
2019 har foreningen selv stått for hoveddelen av 
innholdet i bladet.

DIGITAL KOMMUNIKASJON
Foreningen har sin egen hjemmeside på inter-
nett, www.fbin.no som inneholder informasjon til 
nytte for medlemmer og andre. Denne ble i 2019 
oppdatert. Foreningen åpnet også for annonse 
og logoer på nettsiden, noe som har gitt en god 
ekstrainntekt. Ståle Hevrøy har i 2019 hatt ansvaret 
for å oppdatere innholdet på hjemmesiden.

FBIN har en lukket Facebook-gruppe for å lette 
kommunikasjonen med og mellom medlemmene. 
Foreningen har i tillegg en åpen Facebook-side.
Foreningen mottar jevnlig henvendelser fra med-
lemmer og andre interesserte.
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MEDLEMSARRANGEMENTER

Sommerleir
Å arrangere sommerleir er også en av våre høyest 
prioriterte oppgaver, og vi får mange positive tilba-
kemeldinger på dette arrangementet. 

I 2019 gikk turen til Skallerup Klit i Danmark i uke 
26/27. 149 deltagere fra 31 familier deltok. Tone 
Hørgård var reiseleder, og vi hadde med en syke-
pleier fra SSD.

Treff for voksne blødere
En viktig oppgave er å gi tilbud til de voksne 
bløderne. På grunn av bedre behandlingstilbud 
vil vi i årene se stadig flere eldre blødere. FBIN 
arrangerte også i 2019 rehabiliteringstur til Tenerife 
for blødere over 40 år. Trond Langvik var FBINs 
reiseleder og arrangør.

Føl deg vel-helg
I 2019 ble Føl deg vel-helg arrangert på Sundvol-
len fra 22.–24. november. Det var 17 deltakere, og 
tilbakemeldingene på både lokasjon og program 
var veldig positive. Rune Jørgensen var arran-
gementsansvarlig. Styret har besluttet at Føl deg 
vel-helgen framover kun arrangeres de årene det 
ikke er landsmøte.

Damenes helg
5.–7.april 2019 møtte 13 damer i alderen 18 til over 
60 år på Thon hotell i Lillestrøm for å dele erfarin-
ger og få faglig påfyll. Dette arrangementet er for 
kvinnelige blødere og de som er bærere av de 
ulike blødersykdommene. 

Programmet bestod av:
• Presentasjon om hvordan man skal bli motivert 

og holde positiviteten oppe i situasjoner som 
kan være krevende

• Presentasjon og diskusjon om gynekologi og 
behandling av blødere I forskjellige livsfaser

• Workshop med diskusjon

Tilbakemeldingene fra deltagerne var gode, og 
det er enighet om at dette er et fint arrangement 
for diskusjon av temaer det kan være vanskelig å 
snakke med andre om.

Satsing på unge voksne blødere
FBIN ønsker å gi et bedre tilbud til unge voksne 
blødere. Tidligere forsøk på samlinger har ikke 
vært attraktive for denne målgruppa, og vi jobber 
med å finne ut hva vi kan tilby. I 2019 ble det ikke 
tatt noe initiativ overfor denne gruppa, men disku-
sjonen har vært oppe på flere styremøter.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Nordisk møte
Nordisk møte ble arrangert i København, Dan-
mark i november. FBIN var representert ved Rune 
Jørgensen og Gjertrud Behringer. Nordisk møte er 
et nyttig forum, hvor det møtes representanter fra 
land det er naturlig å sammenlikne seg med. Alle 
de nordiske landene var representert. Også i år 
var det lagt inn parallellsesjoner for unge blødere. 
Dette er et felles satsningsområde for landene for 
blødere i alderen 18-32 år. De unge utveksler ideer 
og erfaringer for hvordan man kan styrke sin sats-
ning for unge voksne i sine respektive land. Fra 
Norge var det ikke med noen unge blødere i 2019.

Den finske bløderforeningen 50 år
Ståle Hevrøy og Katrine Ree Holmøy representerte 
FBIN da den finske bløderforeningen markerte 50 
år i november 2019. Her deltok også medlemmer 
av de andre nordiske bløderforeningene.

Verdenskongress
Det ble ikke arrangert verdenskongress i 2019.

EHC
FBIN valgte å ikke stille med deltakere til EHC i 
2019. Styret prioriterte deltakelse på Nordisk møte 
og finnenes jubileum.
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Rapport for Fagrådets virksomhet
OKTOBER 2018–OKTOBER 2020

Fagrådet har avholdt 3 møter i denne toårsperioden. 

Følgende personer har vært til stede på ett eller begge møtene:
• Katrine Ree Holmøy, Styreleder FBiN
• Anita Julshamn Melkvik, Styremedlem FBiN og leder Fagrådet
• Siri Grønhaug, Kontaktsykepleier/rådgiver for blødere SSD
• Synne Hole, Kontaktsykepleier/forskningssykepleier SSD/OUS
• Adelheid Holm, Forskningssykepleier OUS
• Pål Andre Holme, Overlege, Avdeling for blodsykdommer
• Heidi Glosli, Overlege, Pedriatrisk forskningsintitutt
• Geir Tjønnfjord, Avdelingsleder, Avdeling for blodsykdommer
• Olve Moldestad, Leder SfSD
• Ruth Elise Dybvik Matlary, Fysioterapeut
• Olga Solberg, Sosionom/rådgiver SSD
• Solrun Sigurdardottir, Psykolog

Følgende emner har vært tatt opp på møtene:
• Organisering av senter og behandlingstilbudet for blødere ved OUS (behov for  

mer ressurser til milde og kvinnelig blødere)
• Bemanningssituasjonen innen bløderområdet og endringer i personale involvert  

i bløderbehandlingen
• Forskning og prosjekter for blødere inkludert genterapi
• Anbudsprosessen
• Kvinnelige bærere og blødere 
• Milde blødere
• Årskontroller; innhold og oppmøte
• Livskvalitet; skjema for rapportering
• FBiN sitt ønske om å rekruttere flere medlemmer

I tillegg har flere mindre saker vært oppe som orienteringssaker eller under eventuelt. 
Møtene har vært avholdt i lokalene til SSD og/eller digitalt.

Fagrådets medlemmer takkes igjen for sin ulønnede innsats!

Trondheim, 14. september 2020
Anita Julshamn Melkvik
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Aktivitetsregnskap 2019
NOTE 2018 2019

ANSKAFFEDE MIDLER

Medlemsinntekter

Medlemskontingent 111 345 106 500

Tilskudd

Offentlige: BUFDIR driftstilskudd 8 381 726 371 129

BUFDIR sommerleir 180 000

MVA-kompensasjon 56 172 88 837

Innsamlede midler, gaver

Gaver 5 250 1 050

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Annonseinntekter/støtte fra legemiddelindustri 376 331 289 120

Andre inntekter

Egenandeler 387 616 317 447

Frigitt klientmidler Akershus 87 395

SUM ANSKAFFEDE MIDLER 1 318 440 1 441 478

FORBRUKTE MIDLER 9

Kostnader til anskaffelse av midler

Inntektsbringende arbeid 65 417 62 231

Kostnader til organisasjonens formål

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Politisk arbeid 41 050 38 346

Brukermedvirkning 20 282 16 473

Likepersonsarbeid 69 152 44 926

Medlemsrettet arbeid 887 823 799 185

Informasjonsarbeid 186 930 202 590

Organisasjonsarbeid/andre formålsaktiviteter 392 034 48 374

Administrasjonskostnader

Diverse administrative kostnader 81 084 74 160

Finansinntekter/kostnader -11 009 -19 991

SUM FORBRUKTE MIDLER 9–12 1 732 763 1 266 294

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT -414 322 175 184

Tillegg/reduksjon egenkapital -414 322 175 184

SUM TILLEGG/REDUKSJON EGENKAPITAL -414 322 175 184
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Balanse per 31. desember 2019
NOTE 2018 2019

EIENDELER

Omløpsmidler

Kundefordringer 6 250 66 220

SUM FORDRINGER 250 66 220

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 1 615 970 1 731 587

SUM OMLØPSMIDLER 1 615 970 1 731 587

SUM EIENDELER 1 616 220 1 797 807

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Annen egenkapital 4 1 565 522 1 740 706

SUM EGENKAPITAL 1 565 522 1 740 706

Gjeld

Leverandørgjeld -76 865 24 209

Annen påløpt kostnad 7 276

Oppbevaring klientmidler 120 287 32 892

SUM GJELD 50 699 57 101

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 616 220 1 797 807

Foreningen for blødere i Norge

Balanse per 31 desember 2019

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2018 2019

Egenkapital
Annen egenkapital 4 1 565 522  1 740 706         
Sum egenkapital 1 565 522  1 740 706         

Gjeld
Leverandørgjeld -76 865      24 209             
Annen påløpt kostnad 7 276         
Oppbevaring Klientmidler 120 287     32 892             
Sum gjeld 50 699       57 101             

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 616 220  1 797 807         

Oslo, 06.06.2020

Marie Lahn Rømcke
Styremedlem

Styremedlem
Anita Julshamn Melkvik

Katrine Ree Holmøy Ståle Hevrøy
Styreleder Styremedlem

Tone Hørgård
Styremedlem

Kjetil Kjær Andersland
StyremedlemStyremedlem

Gjertrud Behringer
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Noter til regnskapet 2019

NOTE 1   REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. Inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader
Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de er mottatt. 
Tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av midlene. Ikke inntektsførte 
tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld.

Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, når de er påløpt.

Direkte kostnader er henført til den aktiviteten kostnader gjelder. Fordelingen av felleskostnader på aktivi-
tetene blir fordelt eller medgått tid og størrelsen på prosjektene.

NOTE 2  ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM
Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:  0

YTELSE TIL LEDENDE PERSONER HONORAR PENSJONS- 
KOSTNADER

ANNEN  
GODTGJØRELSE

Styret 0 0 0

LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR LÅN SIKKERHET

Ansatte og medlemmer i styret 0 0
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NOTE 3  REVISOR
Godtgjørelse til O. M. Pedersen revisjon AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester utgjør i 2019  
24 375 NOK inkl. mva.

NOTE 4  EGENKAPITAL
2018 2019

Egenkapital per 01.01 1 979 844 1 565 522

Årets tilførsel -414 322 175 184

SUM EGENKAPITAL 31.12 1 565 522 1 633 283

NOTE 5  ANNEN KORTSIKTIG GJELD
2018 2019

Annen påløpt kostnad 7 276

Klientmidler Møre og Romsdal, Klientmidler Akershus 120 287 32 892

SUM 127 563 32 892

NOTE 6  FORDRINGER
2018 2019

Kundefordringer 250 66 220

SUM 250 66 220

NOTE 7  BANKINNSKUDD
2018 2019

Foreningen har 3 bankkonti

Drifts- og kontingentkonto 182 014 400 703

Driftskonto 37 776 9 570

Sparekonto Flekkefjord 1 264 525 1 284 553

Klientmidler Møre og Romsdal 32 892 32 892

Klientmidler Akershus 87 395 -

Pay pal 11 368 3 868

SUM 1 615 970 1 731 587
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NOTE 8  OFFENTLIG STØTTE 2019
Foreningen har mottatt kr 371 129 i driftstilskudd fra Bufdir.

NOTE 9  FORDELING AV KOSTNADER SPESIFISERT ETTER PROSJEKT
2018 2019

Administrasjon og regnskap 242 035 248 925

Annet (medlemsskap og diverse) 41 295 10 302

Blødernytt 112 165 56 606

Damenes helg 109 220 77 693

Distribusjon 13 761 17 050

Hovedstyret 35 995 20 136

Møter & kurs 37 586 17 013

Regnskapstjenester 19 633 -

Representasjon/gaver 2 574 4 889

Revisjon 28 750 24 375

Sommerleir 564 504 588 489

Web & data 10 957 85 554

Finans 11 009 19 991

Tenerife-tur 124 700 41 035

Føl deg vel-helg 89 400 91 968

Årsmøte/landsmøte 311 200 2 250

SUM 1 732 762 1 266 294

NOTE 10 FORMÅLSPROSENT
2018 2019

Kostnader til organisasjonens formål 1 662 688 1 212 125

Sum forbrukte midler 1 732 763 1 286 322

FORMÅLSPROSENT 96,0 % 94,2 %
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NOTE 11 ADMINISTRASJONSPROSENT
2018 2019

Administrasjonskostnader 70 075 74 197

Sum forbrukte midler 1 732 763 1 286 322

ADMINISTRASJONSPROSENT 4,0 % 5,8 %

NOTE 12 INNSAMLINGSPROSENT
2018 2019

Disponibelt til formålet 5 250 1 050

Innsamlede midler 5 250 1 050

INNSAMLINGSPROSENT 100,0 % 100,0 %
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Revisors beretning 2018

OO..  MM..  PPEEDDEERRSSEENN  RREEVVIISSJJOONN  AASS    
SSttaattssaauuttoorriisseerrtt  rreevviissoorr  Markensgate 8 
AAuuttoorriisseerrtt  rreeggnnsskkaappssfføørreerrsseellsskkaapp 4611 Kristiansand    
  Tlf.: +47 982 07 180 
 E-post: omp@revisjonas.no 
 Foretaksregisteret NO 893 546 502 
 
  

OO..  MM..  PPEEDDEERRSSEENN  RREEVVIISSJJOONN  AASS  leverer tjenester innen revisjon og rådgivning, samt regnskapsrelaterte tjenester.  

 
 
Til årsmøtet/styret i  
Foreningen for blødere i Norge - FBIN 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING  
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  
 
Konklusjon  
Vi har revidert Foreningen for blødere i Norge – FBINs årsregnskap som viser et negativt 
aktivitetsresultat på kr 414 322. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 
aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder 
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge.  
 
Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter 
ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, 
og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  
 
Øvrig informasjon   
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.   
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.    
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet  
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner 
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SSttaattssaauuttoorriisseerrtt  rreevviissoorr 
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nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.  
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.   
  
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav  
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge.  
 
 
 
Kristiansand, den 30. mars 2019 
 
 
OO..  MM..  PPEEDDEERRSSEENN  RREEVVIISSJJOONN  AASS  

 
Odd Magne Pedersen 
Statsautorisert revisor 
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Revisors beretning 2019

OO..  MM..  PPEEDDEERRSSEENN  RREEVVIISSJJOONN  AASS    
SSttaattssaauuttoorriisseerrtt  rreevviissoorr  Markensgate 8 
AAuuttoorriisseerrtt  rreeggnnsskkaappssfføørreerrsseellsskkaapp 4611 Kristiansand    
  Tlf.: +47 982 07 180 
 E-post: omp@revisjonas.no 
 Foretaksregisteret NO 893 546 502 
 
  

OO..  MM..  PPEEDDEERRSSEENN  RREEVVIISSJJOONN  AASS  leverer tjenester innen revisjon og rådgivning, samt regnskapsrelaterte tjenester.  

 
 
Til styret i Foreningen for blødere i Norge  
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING  
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  
 
Konklusjon  
Vi har revidert Foreningen for blødere i Norges årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat 
på kr 175 184. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper.  
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge.  
 
Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter 
ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, 
og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  
 
Øvrig informasjon   
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.   
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.    
 
Styrets ansvar for årsregnskapet  
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
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verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.  
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.   
  
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav  
 
Konklusjon om årsberetningen  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift [og forslaget til disponering av 
aktivitetsresultatet] er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.  
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge.  
 
 
 
Kristiansand, 6. juni 2020 
 
 
OO..  MM..  PPEEDDEERRSSEENN  RREEVVIISSJJOONN  AASS  

 
Odd Magne Pedersen 
Statsautorisert revisor 
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