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Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
(Fra inngangen til hotellet fra Oslo S, er det første rom til venstre etter inngangen)

Dato og tid: 22. mai, 2018, kl: 18:00-20:00.

1 Konstituering

2 Regnskap og årsmelding for 2017

3 Vedtektsendringer 

4 Styrevalg

5 Innkomne saker

6 Orienteringssaker fra styret

AGENDA

Det blir servert mat og drikke.

Vel møtt!

Innkalling til årsmøte i Sarkomer
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Kort resymé: 
Sarkomer satte ny medlemsrekord i 2017. 
448 betalende medlemmer er den nye 
rekorden. Sarkomer styrker nå direkte 
gjennom Mentorskapsprogrammet levekår og 
rehabilitering av sarkompasienter. Foreningen 
har startet prosjektet: Mobilapplikasjon for 
pasienter med sarkom og deres pårørende. 
Sarkomen, vårt medlemsblad, er nå lagret i 
Nasjonalbiblioteket og har fått eget ISBN-
nummer. Pasientdagen Den Store Kuledagen 
arrangeres hvert år og gir mestringskompetanse 
til sarkomrammede.

Virksomhetens art:
Sarkomer er en norsk pasient- og likeperson-
organisasjon med kontor i Øvre Vollgt. 11, 0158 
Oslo. Foreningen har postadresse: Sarkomer c/o 
Orgservice, Thomles gt. 4, 0270 Oslo. 

Sarkomer er også en støtteforening som har 
tilbud til pårørende og etterlatte. 

Foreningens virksomhet er definert av 
vedtektene – sist endret på årsmøtet 
 23. mai 2017.

Foreningen hadde per 31. 12. 2017 ett lokallag.

Følgende personer har sittet i Sarkomers styre 
i 2017 og frem til årsmøtet 22. mai 2018:
• Aanes, Sissel. Etterlatt ung. Nord-Norge og 

Vestlandet
• Brunvoll, Kaja. Tidligere pasient. Østlandet
• Evensen, Jørn. Pårørende ung. Østlandet
• Granlien, Synnøve. Fagperson. Østlandet
• Grøneng, Gunnstein. Tidligere pasient. 

Vestlandet
• Jahr, Astrid. Tidligere pasient. Østlandet
• Nedrelid, Pål. Tidligere pasient, styreleder. 

Østlandet
• Våde, Charlott Maria. Fagperson. Østlandet

Valgkomiteen i Sarkomer:
• Angeltvedt, Jan Aksel. Tidligere pasient. 

Vestlandet
• Hornkjøl, Inger. Pårørende. Østlandet
• Nystad, Bjørn Hofflund. Tidligere pasient. 

Østlandet
Varamedlem:
• Archer, Ole Marius. Pårørende. Østlandet

Forutsetninger for fortsatt drift og 
redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere 
den fremtidige utviklingen
Foreningen gikk i overskudd med 19058 kroner 
i regnskapsåret 2017. Vi har lagt bak oss et 
år med Mentorskapsprogrammet og et høyt 
aktivitetsnivå, så styret er fornøyd med at 
Sarkomer greide å levere et lite overskudd.

Foreningens mål er å drifte i balanse fremover 
for å realisere prosjekter som er i tråd med 
formålsparagrafen til Sarkomer. Foreningen 
jobber for å få nye inntektskilder 
i 2018.

Foreningen er assosiert medlem av 
Kreftforeningen som gir Sarkomer et 
årlig driftstilskudd, og foreningen mottar 
også et årlig driftstilskudd fra BUFdir. 
Foreningen mottar også en betydelig sum fra 
studieforbundet Funkis fordi vi arrangerer kurs 
for voksne. Sarkomer har egen regnskapsfører 
og revisor.

Medlemmer, årsmøte og medlemsblad
Sarkomer oppnådde 448 betalende medlemmer 
for 2017, hvilket er ny rekord. Dette tallet er 
bekreftet av revisoren vår. Årsmøtet 2017 ble 
avholdt 23. mai i Dronning Eufemias gate på 
Thon Hotell Opera. 13 stemmeberettigede møtte 
opp. I tillegg var en representant fra Orgservice 
tilstede. Les protokollen her; 

http://www.sarkomer.no/
arsmotedokumentene-for-2017/

Årsmelding 2017

http://www.sarkomer.no/arsmotedokumentene-for-2017/
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Gunnstein Grøneng ble valgt inn som nytt 
medlem i styret, og Tatiana Åsgård takket 
av som styrerepresentant. Jørn Evensen og 
Astrid Jahr fra styret ble alle gjenvalgt ved 
akklamasjon.

Sarkomer har svart på henvendelser fra 
medlemmer og arrangert pasientdagen Den 
Store Kuledagen 2017 for medlemmene våre. 
Mer om denne dagen senere i dokumentet. 
Sarkomer har formidlet kontakt mellom 
pasienter/medlemmer og høyt ansette 
sarkomspesialister i Europa. Sarkomer har 
tilbudt Mentorskapsprogrammet 2017/2018 
til sine medlemmer. Mer om dette prosjektet 
senere. Sarkomer planla en Mobilapplikasjon 
for pasienter med sarkom og deres pårørende. 
Denne jobbes det videre med i 2018.

Vi har også gitt ut tre nyhetsbrev/medlemsblad. 
Nyhetsbrevet fikk navnet «Sarkomen» i 2015, 
og i 2016 ble det et medlemsblad.

Sarkomen ble i 2017 godkjent for 
oppmagasinering på Nasjonalbiblioteket med 
eget ISBN-nummer. Dette er et kvalitetstegn.

Les de tre numrene i 2017 her; 

Administrasjon, planlegging, styremøter og 
forenings formalia
Året 2017 begynte med strategisamlingen for 
styret på Sundvolden den 28. til 29. januar. Et 
fulltallig styre møtte opp og la til rette for blant 
annet Mentorskapsprogram og muligheten for 
en «Sarkom-app» som senere på året ble til 
Mobilapplikasjon for pasienter med sarkom og 
deres pårørende.

Foreningen bruker Orgservice for 
medlemshåndtering (medlemsregister 
og henvendelser til og fra medlemmer), 
koordinering av utsendelser, regnskapstjenester 
og konsulentvirksomhet. 
Sarkomers styre avholdt 4 styremøter i 2017, 
i tillegg avholdt vi strategisamlingen på 
Sundvolden og en omvisning på Cato-senteret i 
Son i Østfold. Les mer om besøket i Son her;

Endelig fikk også Sarkomer igjen møte våre 
gode støttespillere i Kreftforeningen og 
andre pasientforeninger på kreftfeltet til 
styreledermøte i november 2017. 

Interessepolitisk arbeid, brukermedvirkning, 
samarbeid og internasjonalt arbeid
Foreningen ble opptatt som medlem av 
Funkis-forbundet og deltok på deres årsmøte 
i 2016. Sarkomer mottok støtte fra Funkis 
for pasientdagen Den store kule dagen 
2017. Funkis er en interesseorganisasjon 
for funksjonshemmedes foreninger i Norge 
og bidrar med kompetanse og ressurser til 
pasientforeningene/interesseorganisasjoner og 
deres ulike kurs.

Sarkomer har også i 2017 vært involvert i EEC, 
et konsortium av forskere og brukermedvirkere 
for å bedre behandlingen av Ewings sarkom.

Sarkomer er involvert i brukermedvirkning på 
en rekke nivåer.

Astrid fra styret er vår representant i Regionalt 
forum for brukermedvirkning Oslo/Akershus. 
Hun er også brukerrepresentant i 
styringsgruppen for et internt prosjekt i 
Kreftforeningen som heter: «Kosthold og 
kreft, - åpne temamøter og brukertilpasset 
informasjon»

Sarkomer har medvirket som brukermedvirkere 
ved forskningsprosjekter på sarkom, blant 
annet NoSarc og andre lignende prosjekter ved 
OUS, Radiumhospitalet.

https://online.flippingbook.com/
view/248216/

https://online.flippingbook.com/
view/248216/

http://www.sarkomer.no/wp-content/
uploads/2017/07/
Medlemsblad_2-2017-1.pdf

http://www.sarkomer.no/wp-content/
uploads/2017/04/Medlemsblad_1-2017_
web-2-1.pdf

https://online.flippingbook.com/view/248216/
https://online.flippingbook.com/view/248216/22/
http://www.sarkomer.no/wp-content/uploads/2017/07/Medlemsblad_2-2017-1.pdf
http://www.sarkomer.no/wp-content/uploads/2017/04/Medlemsblad_1-2017_web-2-1.pdf
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Vi sitter også med en vararepresentant i 
Kreftforeningens representantskap.

Referansegruppen for sarkombehandling der 
Sarkomer sitter med en representant, avholdt 
møter i 2017.

Bedre levekår og rehabilitering for 
sarkompasienter og pårørende
For å forbedre livskvaliteten til personer 
behandlet for sarkom ble det fra september 
2017 til april 2018 gjennomført et 
Mentorskapsprogram, som var et pilotprosjekt. 
Syv personer behandlet for sarkom fikk hver 
sin mentor fra det private næringsliv, som har 
fulgt dem opp i åtte måneder. De bedriftene 
som har bidratt med mentorer og 40 000 kr 
hver i økonomisk støtte er Scandic, Aker BP 
(to mentorer), Aker solutions, Norconsult, 
AF-gruppen og Eiendomsspar AS/Tromsø 
universitet.

Pilotprosjektet har bestått av tre deler: 
- Del 1: Deltakerne fikk tildelt hver sin mentor. 
Mentorene var fra private firmaer. Mentor har 
vært en viktig person som deltakeren har fått 
individuell støtte og oppbakking fra. Mentor 
har bidratt med ideer, kontakter, erfaring 
og kunnskap. Sammen har de jobbet med de 
personlige målene deltakerne hadde. Noen 
deltakere har arbeidet med å bli mer sosiale, 
noen ville tilbake til arbeidslivet og noen 
ville komme i gang med trening. Mentor og 
deltakeren har møttes minst to ganger (utenom 
tre dagsmøter for alle i prosjektet), og har 
pratet på telefon minst en gang per måned.

- Del 2: Alle medlemmene i gruppen har 
medvirket på tre dagsmøter sammen med 
Sarkomers samarbeidspartnere. Dagsmøtene 
har inneholdt undervisning om sarkom, hva 
mentorskap er, avklaring av forventninger, 
informasjon om livet etter behandlingen, 
kronisk tretthet og inspirasjonsforedrag. 
Alle møtene har også avsatt tid for samtaler 
mellom mentor og deltaker, og gruppesamtaler 
for deltakerne og mentorene. To veiledere 
med erfaring fra samtaler og veiledning har 
vært leid inn i prosjektet. De har fungert som 
støttespillere og veiledere både for deltakere og 
mentorer. 

- Del 3: Deltakerne og seks av syv mentorer 
reiste i mars 2018 en uke sammen til Katmandu 
i Nepal. Sarkomer har inngått et vellykket 
samarbeid med FORUT og CWIN. Samarbeidet 
gjorde det mulig for deltakerne å få møte 
mennesker med utfordringer som satte i gang 
mange tanker, følelser og refleksjoner. De 
besøkte blant annet Balika Peace Home, et 
transitthjem for kriserammede jenter. Child 
Help line, en hjelpetelefon for barn og ungdom 
og et barnesykehus i Katmandu. På Balika 
Peace Home fikk deltakerne mulighet å delta 
i aktiviteter sammen med jentene, det ble 
mange gode samtaler og opplevelser som gjorde 
sterkt inntrykk. Besøket på kreftavdelingen på 
barnesykehuset der 26 barn bodde sammen 
på et rom, samtidig som de fikk behandling 
med cellegift vil ingen glemme. Det besøket 
satte ting i perspektiv og alle følte stor 
takknemmelighet for det helsevesenet vi har i 
Norge.

Pilotprosjektet vil evalueres etter at det er 
avsluttet, gjennom å intervjue både deltakere og 
mentorer.

Lokale velferdstiltak og likepersonarbeid/
administrasjon av likepersonarbeid
Sarkomer arrangerte også turgruppa «Det går 
seg til» i 2017. Turene gikk rundt Sognsvann i 
Oslo og ble avsluttet med grilling ved vannet/
pizza på Egon Ullevaal med mulighet for å prate 
sammen og bli bedre kjent.

Sarkomers første likeperson på et 
Vardesenter, Hilde Anette, tok i 2016 fatt 
på sin viktige gjerning på Vardesenteret ved 
Radiumhospitalet. Hun var en flott representant 
for oss på Vardesenteret også i 2017. Vi har 
også Gunnstein på Haukeland som gjør en flott 
innsats på Vardesenteret på Haukeland. Cecilie 
er vår likeperson på Vardesenteret ved UNN i 
Tromsø.

Et Vardesenter er en møteplass der 
kreftrammede kan snakke med vardeverter 
(likepersoner) og fagfolk som er utdannet 
innenfor kreft og kreftomsorg. 

Sarkomer samarbeidet også i 2017 med andre 
kreftpasientforeninger i «Likepersongruppen» 
om et felles likepersonskurs. Det ble avholdt en 
rekke møter. Frode er vår representant der.
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I fellesskap har derfor Føflekkforeningen, 
Lymfekreft, Profo, Gynkreftforeningen, 
Lungekreft, Hjernesvulstforeningen og 
Sarkomer arrangert likepersonskurs. Denne 
gangen var det den 11. til 12. mars 2017 på 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det 
deltok totalt 50 nye og gamle likepersoner på 
likepersonkurset. Fra Sarkomer deltok 4 nye og 
gamle likepersoner. 

Sarkomer sitter i «Likepersonutvalget» under 
Kreftforeningens paraply. Her har vi blant 
annet blitt enig om felles retningslinjer for 
likepersonarbeidet. Disse retningslinjene er ikke 
bindende og gir kun en mulig retning for hver 
enkelt forenings likepersonarbeid. Hilde Anette 
er vår representant der.

Den 9. september 2017 ble pasientdagen Den 
Store Kuledagen arrangert. Arrangementet 
holdes i samarbeid med Sarkomforum 
for sykepleie og fysioterapi og Nasjonal 
Kompetansetjeneste for sarkom. Mange frivillige 
var i sving for å lage en faglig og sosial dag for 
sarkomrammede. Cirka 280 pasienter, tidligere 
pasienter, pårørende og etterlatte møtte 
opp. Vi hadde også likepersoner til stede på 
arrangementet. Les mer om pasientdagen her; 

Sarkomers likepersontelefon var i drift i 
hele 2017. Vi tar også imot henvendelser på 
Facebook, hvor daglig leder, som også er 
likeperson, svarer på spørsmål som kommer 
inn og koordinerer kontakt med fagpersoner 
ved behov. Av og til tar folk kontakt på melding 
på Facebook/mail - og så ringer noen av våre 
andre likepersoner opp brukeren. Sarkomer har 
også i 2017 kjøpt julegaver til sarkompasienter 
som lå på sykehus i julen.

Å øke oppmerksomheten om sarkom/
vår forening og kompetanseheving hos 
helsepersonell
Sarkomer har ett lokallag. 21. februar 2017 ble 
altså Sarkomer Vest stiftet. 
Sarkomer Vest er registrert i enhetsregisteret 
med org.nr 919 000 112. 

Sarkomer Vest er en interesseorganisasjon 
(pasientforening) for personer som har eller har 
hatt Sarkom og deres pårørende, nærstående 
og etterlatte på Vestlandet. Sarkomer Vest er 
et lokallag av Sarkomer og er underlagt deres 
vedtekter og retningslinjer gitt av landsmøtet. 
Lokalforeningen har felles medlemsregister 
med Sarkomer. Foreningen hadde 5 styremøter i 
2017. Les mer her;

Sarkomer arrangerte perlekveld på 
Radiumhospitalet i august 2017. Vi lot oss 
inspirere av «fuck cancer»-armbåndene og 
lager vårt eget «f*kk sarkom»-armbånd for 
å synliggjøre sarkom og støtte opp om vår sak. 
Målet var 1.000 armbånd, og med fantastisk 
oppmøte på omlag 50 personer perlet vi ca 750 
armbånd som ble solgt på Den Store Kuledagen 
og senere også på nettsiden. Inntektene gikk 
uavkortet til vårt arbeid.

Sarkomer lagde brosjyre om foreningen 
og annet informasjonsmateriell. Vi støttet 
Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi i 
forbindelse med deres Fagdag for sarkom. 
Fagdagen er for helsepersonell der de lærer 
om sarkom.

Sarkomer har støttet SSG som er en 
paraplyorganisasjon for behandlerne av sarkom 
i Skandinavia. Denne «gruppa» koordinerer 
sarkombehandlingen i Norden.

Sarkomer har holdt stand ved flere 
arrangementer. Vi støttet Sarkomer Vest 
og Senter for bein- og bløtvevssvulster sin 
sarkomdag i Bergen i fjor vår.

Vi har distribuert vår informasjonsbrosjyre 
til Haukland sykehus i Bergen og Helse Vest 
ved Anne-Lise Salbu, som er sykepleier ved 
sarkomsenteret der, og til Kreftforeningen 
Midt-Norge på Vardesenteret ved St. Olavs 
Hospital og andre sarkomsentere og sykehus. 

Vi har sendt ut «Sarkomen» til relevante 
senter og sykehus. Vi har også en roll-up 
med Sarkomers logo og kontaktinformasjon i 

https://online.flippingbook.com/
view/248216/4/

http://www.sarkomer.no/sarkomer-
vest-er-stiftet/

https://online.flippingbook.com/view/248216/4/
http://www.sarkomer.no/sarkomer-vest-er-stiftet/
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Oslo, 7. mai 2018

Pål Nedrelid
styreleder

Gunnstein Grøneng
styremedlem

Frode Homb
daglig leder

Sissel Aanes
styremedlem

Kaja Brunvoll
styremedlem

Synnøve Granlien
styremedlem

Jørn Evensen
styremedlem

Astrid Jahr
styremedlem

Lotta Våde
styremedlem

foajeen på Poliklinikken ved Radiumhospitalet 
hver onsdag, samt brosjyrer om foreningen. Vi 
selger våre fargerike t-skjorter på Den Store 
Kuledagen.

Vi har en facebookside med mange besøkere. 
På det meste i fjor leste mer enn 10000 unike 
brukere våre innlegg på Facebook. Sarkomer har 
cirka 600 følgere på Facebook. I 2016 opprettet 
vi også en Instagram-konto.

Besøkende på sosiale medier har økt i 2017.

Vi støttet Temakvelden for sarkom med midler 
i fjor for å støtte arbeidet Sarkomforum for 
sykepleie og fysioterapi ved OUS gjør for 
kompetanseheving innen sarkom, rettet mot 
helsepersonell.
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Aktivitetsregnskap 2017 Note 2017 2 016

ANSKAFFEDE MIDLER

Medlemsinntekter

Medlemskontingent  77 950  76 250 

Tilskudd 

Offentlige:  Statstøtte, driftstilskudd  8  408 119  379 836 

Andre:    Støtte fra Kreftforeningen  688 902  684 837 

  MVA-kompensasjon  82 619  53 215 

Innsamlede midler, gaver 

Gaver  12  153 253  42 248 

Opptjente Inntekter fra operasjonelle aktiviteter 

Prosjektstøtte; den store kule dagen  130 000  95 250 

Lotteri og bingoinntekter  69 231  88 296 

FUNKIS  72 800  36 260 

Mentorskapet  210 000 

Andre inntekter 

Egenandeler  54 842  17 712 

SUM ANSKAFFEDE MIDLER  1 947 717  1 473 904 

Regnskapet 2017

- Aktivitetsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noteopplysninger
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Aktivitetsregnskap 2017 Note 2017 2016 

FORBURKTE MIDLER  9 

Kostnader til anskaffelse av midler

Inntektsbringende arbeid    176 083  164 166 

Kostnader til organisasjonens formål 

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 

Politisk arbeid  79 728  70 485 

Brukermedvirkning  72 396  52 108 

Likepersonssarbeid  253 357  186 096 

Den store kule dagen  332 722  431 442 

Informasjonsarbeid  345 868  422 809 

Organisasjonsarbeid/andre formålsaktiviteter  489 960  130 582 

Administrasjonskostnader 

Diverse administrative kostander  173 054  158 833 

Finansinntekter/kostnader  5 491  4 528 

SUM FORBRUKTE MIDLER  1 928 659  1 621 051 

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  19 058  -147 147 

 Tillegg/reduksjon egenkapital  19 058  -147 147 

 Overført til/fra annen egenkapital 

 Overført til/fra egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 

 Overført til/fra egenkapital med selvpålagte restriksjoner 

SUM TILLEGG/REDUKSJON EGENKAPITAL  19 058  -147 147 
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Balanse per 31. desember 2017 Note 2017 2016 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital

Annen egenkapital  4  371 238  352 180 

SUM EGENKAPITAL  371 238  352 180 

Gjeld

Kortsiktig gjeld  5  140 514  37 751 

Leverandørgjeld  203 708  136 041 

Skyldige offentlige avgifter  23 116  22 996 

SUM GJELD  367 339  196 788 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  738 576  548 968 

Oslo, 10. april 2018

Pål Nedrelid
styreleder

Gunnstein Grøneng
styremedlem

Frode Homb
daglig leder

Sissel Aanes
styremedlem

Kaja Brunvoll
styremedlem

Synnøve Granlien
styremedlem

Jørn Evensen
styremedlem

Astrid Jahr
styremedlem

Lotta Våde
styremedlem
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Balanse per 31. desember 2017 Note 2017 2016 

EIENDELER

Omløpsmidler

Kundefordringer  335 834  44 778 

Andre kortsiktige fordringer  6  93 838  18 339 

SUM FORDRINGER  429 672  63 117 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  7  308 903  485 851 

SUM OMLØPSMIDLER  738 575  548 968 

SUM EIENDELER  738 575  548 968 
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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 klassifiser 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.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Dersom  gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn 
bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart 
beløp.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler verdsettes til virkelig på balansedagen.

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 intekstsføres i takt med forbruk av midlene.
Ikke inntektsførte tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld.

Kostnader føres eller transaksjonsprinsippet, når de er påløpt.

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

Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammentillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen 
kostnadsføres. Den ansatte i Sarkomer har pensjonssparing i -Gjensidige.
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Note 2 - Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 0,66

Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse

Daglig leder 377 676 8 054 1 830

Styret 0 0 0

Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Lån Sikkerhetsstillelse

Ansatte og medlemmer av styret o o

Revisor

Godtgjørelse til Revisjonsselskapet Jøntvedt AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester utgjør i 2017 NOK 32 187,5 inkl. mva.

Note 3 - Lønnkostnad 2017 2016 

LØNNSKOSTNAD

Lønn  380 097  361 927 

Folketrygdavgift  54 988  52 041 

Pensjonskostnader  8 054  7 204 

Andre ytelser (kjøregodgjørelse)  67 671 

SUM  510 810  421 172 
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Note 4 - Egenkapital 2017 2016 

LØNNKOSTNAD

Egenkapital per 01.01.  352 180  499 327 

Årets tilførsel  19 058  -147 147 

SUM EGENKAPITAL 31.12  371 238  352 180 

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld 2017 2016 

Skyldige feriepenger inkl påløpt arbeidsgiveravgift, utbetales juni 2018  40 514  37 751 

Mentorprogrammet, inntekt overført til 2018  100 000 

SUM  140 514  37 751 

Note 6 - Andre fordringer 2017 2016 

Kundefordringer  335 834 44 778

Andre fordringer, Bingo- og lotteriinntekter og tilskudd fra Funkis  93 839 18 339

Andre forskuddsbetalte kostnader   

SUM  429 673 63 117

Note 7 - Bankinnskudd - Foreningen har 4 bankkonti 2017 2 016 

 Driftskonto  228 870  413 571 

 Kontingentkonto  47 381  6 417 

 Skattetrekkskonto, bundne midler  31 694  32 241 

 Gaver og donasjoner  959  33 622 

 SUM  308 904  485 851 

Note 8 - Offentlig støtte

 Sarkomer har i 2017 mottatt kr. 408 119 i driftsmidler fra Bufdir. 
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Note 9 - Fordeling av kostnader spesifisert etter prosjekt 2017 2016 

 Lønn skatt og AGA, pensjon div. personal  443 139  421 172 

 Hovedstyret  185 897  96 376 

 Likepersonsarbeid/kontakttelefon  19 076  26 983 

 Nyhetsbrev  74 405  79 328 

 Temakveld Sarkomforum    42 648 

 Den store kule dagen  262 289  323 127 

 Landsmøte/Årsmøte  28 212  10 374 

 Representasjon og internasjonalt arbeid  3 424  13 093 

 Brosjyrer og materiell  64 505  10 213 

 Medlemsservice/regnskap/rådgivning  261 194  235 494 

 Leie av kontorplass  65 795  5 932 

 Likepersonskonferanse  62 458  34 286 

 Andre møter  73 505  44 703 

 Web  46 641  63 372 

 Revisjon  32 188  27 500 

 Annen utgift  11 843  6 605 

 Lager og distrubusjon  34 115  35 693 

 Infofilm  27 125 

 Pasientfilm  112 500 

 Mentorskapet  254 484 

 Finanskostnader og finansinntekter   5 491  4 527 

 SUM  1 928 659  1 621 051 
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Note 10 - Formålsprosent 2017 2016 

Kostnader til organisasjonens formål 1 750 114 1 457 688

Sum forbrukte midler 1 928 659 1 621 051

FORMÅLSPROSENT 90,7 % 89,9 %

Note 11 - Administrasjonsprosent 2017 2016 

Administrasjonskostnader 173 054 158 833

Sum forbrukte midler 1 928 659 1 621 051

ADMINISTRASJONSPROSENT 9,0 % 9,8 %

Note 12 - Innsamlingsprosent 2017 2016 

Disponibelt til formålet 153 253 42 248

Innsamlede midler 153 253 42 248

INNSAMLINGSPROSENT 100,0 % 100,0 %

Note 13 - Nærstående

Sarkomer er assosiert medlem i Kreftforeningen.
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Styret foreslår følgende setning tatt inn i Sarkomers vedtekter § 11: 

«I hvert enkelt av lokallagenes styrer må det alltid være et flertall av sarkompasienter, tidligere 
sarkompasienter, pårørende eller etterlatte.»

Vedtektsendringer
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Valgkomiteen i Sarkomer innstiller 
følgende til styrevalget; 

Pål Nedrelid (leder) gjenvelges

Charlott Maria Våde gjenvelges

Synnøve Granlien gjenvelges

Kaja Brunvoll gjenvelges

Sissel Aanes gjenvelges

Jørn Evensen ikke på valg

Astrid Jahr ikke på valg

Gunnstein Grøneng ikke på valg

Margrethe Myhre velges

Margrethe Myhre har selv hatt sarkom og vet hva det innebærer å få en så alvorlig diagnose. Hun 
er nå delvis tilbake i jobb som personlig trener hvor hun blant annet jobber med opptrening av 
kreftpasienter. Hun har deltatt i mentorprogrammet og har i etterkant av dette holdt foredrag 
om programmet sammen med sin mentor. Margrethe ønsker gjennom sitt styreverv å bidra til at 
sarkompasienter skal bli ivaretatt under og etter behandling med tanke på både fysiske og psykiske 
utfordringer.

Valg av valgkomite
Valgkomiteen ber også om at årsmøtet velger nye representanter i valgkomiteen da både Jan Aksel 
Angletvedt og Inger Hornkjøl ønsker fratre sine verv i valgkomiteen.
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Notater
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Notater
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