
 
 
 

 

Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring 

 

Kjære medlemsorganisasjoner, 

Vi har vært gjennom et annerledes år. Et år hvor Covid-19 pandemien har styrt 
aktiviteten vår. For oss alle har det betydd at viktige kurs og andre aktiviteter ikke 
er blitt gjennomført etter mars måned. 

I lys av dette har fylkesstyret Funkis besluttet å ikke kreve organisasjonene for 
medlemskontingent for året 2020. 

Vi håper at de sparte midlene kan benyttes til å sende medlemmer på Funkis-
kurs når situasjonen igjen tillater slik aktivitet. 

 

 

  



 
 
 
Kommende kursaktivitet: 

Funkis Trøndelag jobber for tiden med å tilby følgende kurs  

når myndighetene tillater det: 

- Grunnleggende datakurs 
Med vekt på å lære hvordan man gjennomfører  
digitale møter 

- Styret i arbeid 
- Studielederkurs 

 

God jul fra studieforbundet Funkis! 

 

Vi ønsker våre medlemsorganisasjoner ei riktig god jul i 2020, og vi håper alle får 
et godt, nytt år i 2021 med nye muligheter og fortsatt utvikling i det frivillige og 
gode arbeidet som utføres i fylket vårt. 

Hilsen Styret i Funkis Trøndelag 

 

Fylkesstyret i Funkis Trøndelag, valgt på årsmøtet i 2020: 

Leder: Ole Jørgen Dekkerhus (også fungerende kasserer) 

Nestleder: Stig Herjuaune 

Sekretær: Astrid Marie Bakken 

Styremedlemmer: Eilif Myre, Kent Are Martinsen 

  

Varamedlemmer: Lisbeth Nygård, Arvid Solbu 

 

Valgkomiteen: 

Leder: Asbjørn Hellem 

Medlemmer: Johan Solheim, Mari Mosand 

 Varamedlem: Tove K. Skaget 

  

 



 
 
 
Årsmøte 2021 

Neste årsmøte blir avholdt helgen 10.-11. april 2021. 

 

Vi kommer tilbake til sted, men vi vil etterstrebe å arrangere dette så midt i fylket 
som mulig, av hensyn til reisetid for delegatene som kommer fra ytterkantene av 
fylket. 

 

Årsmøtehelga blir som følger: 

Lørdag 10. April 

- Motivasjon. 
Innleide krefter som vil fokusere på hvordan vi når mål, og hvordan finne 
motivasjonen i hverdagen. 

- Kurs for delegatene 
- Sosialisering 

Søndag 11. April 

- Hva kan vi lære av hverandre? 
Erfaringsutveksling 

- Årsmøte 

 

Alle organisasjoner i Trøndelag under vår «fane» har rett til å stille minst en 
delegat til årsmøtet. De organisasjonene som har stor kursaktivitet har flere 
delegater, alt etter aktiviteten. Vi vil komme tilbake til antall ved innkallingen til 
møtet. 

 

Funkis Trøndelag ser fram til 2021, og vil tilby flere aktuelle kurs i året som 
kommer. Sørg for at også din organisasjon benytter mulighetene til å utdanne 
medlemmer som ønsker å delta! 

 

 
Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring 


