
Styrets beretning 
1. Medlemmene  Funkis Møre og Romsdal har pr dato følgende medlemsorganisasjoner: 

Årsmelding 2020-2021 

05.06.2021 

Årsmøtet 

Leder’n  

savne hans positive humør og 
vilje til å ta på seg oppdrag.  
 
 

Takk for gode dager og opple-
velser. Det handler om å be-
handle hverandre med re-
spekt og likeverd. Slik gjør vi 
hverandre gode! Til slutt vil 
jeg takke styret for godt sam-
arbeid i det lange året som 
har gått. Dere er alltid positive 
og klar til innsats. Jeg takker 
hver og en av dere og ønsker 
alt godt for deg Anton som nå 
går ut av styret. 
 

Hilsen Annlaug   

Kjære alle gode medlemmer 
og eiere av Funkis Møre og 
Romsdal.  Så kjekt å se dere 
igjen til årsmøtet vårt i dag. Litt 
seinere på året enn vi bruker å 
arrangere det, men tidligere 
enn i fjor. 
 

Vi er enda ikke kvitt kon-
sekvensene av Covid-19, men 
vi får tru på at det nærmer seg 
en normalisering.  
Jeg har savnet det å kunne 
møtes til kurs og andre aktivi-
teter. Styret har hatt mange 
planer om både nettverksam-
ling for studieledere og kurs i 
løpet av siste periode, men 
tiden vi er inne i har rett og 
slett ikke tillatt det. I tillegg ble 
den siste perioden kort ved at 
vi ikke fikk arrangert årsmøtet 
2020 før november. 
 

Den siste perioden har også 
stilt krav til økt kunnskap til 
digitale løsninger for faglig og 
sosial kommunikasjon og kurs-
virksomhet.  
  
Funkis har tatt i bruk det nye 
registreringssystemet,  Funkis-
Kurs. Jeg håper at mange av 
dere har fått prøve det, og 
styret vil holde dere løpende 
orientert om utviklingen i tiden 
framover.  
 

Står dere fast, er det bare å ta 
kontakt med vår dyktige     

studieleder Anna Margrethe  
Drægebø Moe. 
 

Funkis sentralt har ansatt ny 
generalsekretær, han heter 
Roger Håkon Skår og kommer 
fra Revmatikerforbundet. Vi 
ønsker ham velkommen til 
Funkis, og ser fram til å følge 
med på hvordan han vil utvikle 
vår organisasjon videre og å bli 
bedre kjent med han. Studie-
forbundet Funkis hadde i 2020 
110 657 timer og 5569 kurs, 
noe som plasserer oss blant de 
fire største på aktivitetsfronten i 
krevende år.  
 
Funkis Møre og Romsdal ar-
beider fortsatt med at flere av 
våre organisasjoner skal betale 
kontingenten og få de fordeler 
som det er å være medlem hos 
oss. Det gjelder jo kursene 
våre, og registrerte kurstimer 
utløser også midler fra Fylkes-
kommunen.  
 
Funkis Møre og Romsdal har 
hatt et godt styre i de årene jeg 
har vært med. Gode medarbei-
dere har ytt sitt beste i flere 
perioder. Jeg tar det som et 
tegn på at de føler seg verdsett 
med den kompetansen hver 
enkelt har. Nå har vår nestle-
der Anton Iversen valgt å priori-
tere andre oppgaver, vi vil  

Gildehallen, Romsdalsmuseet 

Funkis Møre 
og Romsdal  

Personskadeforbundet LTN  
Møre og Romsdal  

 

Mental Helse 
Møre og Romsdal  

Multippel Sklerose Forbundet 
I Møre og Romsdal  

 

Norges Astma- og allergiforbund 
I Møre og Romsdal  

 

Norges Blindeforbund  

 

Norges Døveforbund 
Møre og Romsdal  

 

Norges Fibromyalgi Forbund 
i Møre og Romsdal  

Norsk Revmatikerforbund 
I Møre og Romsdal  

 

Ryggforeningen i 
Møre og Romsdal  

 

Afasiforeningen i  
Møre og Romsdal 

 

Foreningen for muskelsyke 
i Møre og Romsdal  

Landsforeningen for Hjerte- og  
Lungesyke i Møre og Romsdal 

 

Hørselshemmedes Landsforbund 
Møre og Romsdal 

 

Diabetesforbundet  
Møre og Romsdal  

 

Parkinsonforeningen 
Møre og Romsdal  

 

Dysleksiforbundet  
Møre og Romsdal  

 

Autismeforeningen i  
Møre og Romsdal 

 

Norilco Romsdal - Norsk forening for stomi, 

reservoar og mage- og tarmkreft.  

Landsforeningen for Nyrepasienter 
og Transplanterte, LNT Møre og Romsdal  

Gleder oss til en hverdag med påfyll 

av læring, sier leder Annlaug Stavik. 



Fylkesstyret har i 
perioden bestått 
av: 
 

Leder: 
Annlaug Stavik 
 

Nestleder: 
Anton Iversen 
 

Kasserer: 
Stein Arve Pettersen 
 

Sekretær: 
Sølvi Hagen 
 

Studieleder: 
Anna Margrethe  
Drægebø Moe 
 

Varamedlemmer: 
1. vara:   
Venke Pedersen  
2. vara: Monica Wassli 
 

Tidligere årsmøte har 
vedtatt at 1. vara inn-
kalles fast til alle styre-
møter.  
 

Styret har vært stabilt 
og hatt et godt samar-
beid, men grunnet si-
tuasjonen med Covid19, 
har møtevirksomheten 
vært minimal.  

 

Med utsatt årsmøte fikk 
vi  noen uventede       

utfordringer knyttet til 
økonomi.  Det har vært 
arbeidet med fylkesle-
dersamling og årsmøte 
i Funkis sentralt. 
 

Styret har videre arbei-
det med  satsninger i 
forhold til  handlings-
plan.  
 
 

Styret mente å ha et 
styreseminar hvor vi 
skulle planlegge moti-
vasjonskurs for organi-
sasjonene, noe som 
også dessverre måtte 
utgå.  

med plangruppen gjort  
«Fylkeshåndboka» - en 
veiledning til bruk for 
fylkesledere og fylkessty-
rer tilgjengelig på nett.  

Kunnskapsdepartemen-
tet gjør unntak i forskrif-
ten og åpner midlertidig 
opp for økt bruk av nett-
baserte kurs. Samtidig 
senker de minimums-
kravet fra 8 til 4 kursti-

D et er ikke lenger 
krav til søknad om 

fylkeskulturmidler, disse 
fordeles basert på ferdig-
rapportert aktivitet.  

Organisasjonene rappor-
terer på aktivitet i Fun-
kisKurs for å motta Til-
retteleggingstilskudd. 
Studieforbundet   Funkis 
har utviklet «Veileder til 
digitale kurs og studie-
ringer» og i samarbeid 

mer. Kursvirksomhet 
kan nå foregå på nett,  
og slike kurs kan også få 
tilskudd etter voksen-
opplæringsloven.  

Departementet vil presi-
sere at selv om det åpnes 
opp for at kurs kan gjen-
nomføres ved elektronisk 
kommunikasjon, så er 
det fortsatt et krav til 
samtidighet.   

Litt av hvert... 

3. Aktiviteten 

hotell styret møtes. 
  
Styret har valgt å ha et 
Arbeidsutvalg (AU) 
som består av leder, 
nestleder og sekretær, 
og som forbereder mø-
ter i styret og planleg-
ger kurs i samarbeid 
med studieleder.  
 

Målet er å styrke styre-
arbeidet gjennom gode 
forberedelser, samtidig 
som det er en styrke at 

flere i styret har samme 
kunnskap.  
 
 

 
 
 
Funkis har nettside på 
Funkis.no,  
e-postadresse: 
mor.funkis@gmail.com 
og du finner oss også 
på Facebook. 

Det har vært avholdt  
5 styremøter og 25  
saker har vært  
behandlet i perioden.  
 
Generelt vil styret be-
klage at vi grunnet 
Coovid-19 ikke har hatt 
den aktiviteten vi selv 
ønsker og brenner for. 
 
Styremøtene avholdes 
på kontoret til sekretæ-
ren eller på de aktuelle 

2. Fylkesstyret 

Side 2 

Årsmelding 2020-2021 

 

Med stø kurs…. 

Bedre livskvalitet 
gjennom læring og 
mestring. 

Nøkkelen til 
kunnskap er 

skolering,  
samhandling   

og dialog. 



sasjonen midler som kan 
nyttes til nye aktiviteter.  
 

For Funkis er det viktig å 
få innspill fra medlems-
organisasjonene om hvil-
ke ønsker de har om te-
ma på kurs. 
 

Studieaktiviteten i 2020 
viste en reduksjon på 
7.344 timer i forhold til 
2019, en nedgang på 60,9 
%. I etterfølgende står 
tallene for 2019 i paren-
tes.  
 

Det ble ferdigmeldt kurs 
med totalt 4.713 (12.057) 
timer og registrert 1.528 
(3.657) kursdeltakere.  

Deltakelse på kurs gir ny 
kunnskap, øker motiva-
sjonen og er sosialt.  Det 
bidrar også til nettverks-
bygging.  
 

I organisasjonene er det 
mange aktiviteter som gir 
læring; disse kan registre-
res som kurs. Studievirk-
somheten tilfører organi-

I fylket ble det utbetalt 
kr 838.800 (1.853.732) i 
samla studietilskott fra 
Funkis. Av disse er kr 
303.796 (1.007.105) i 
TRT.  
 

De tre organisasjonene 

som hadde størst studie-

aktivitet i vårt fylke var 

NRF med 120 kurs for-

delt på 2.045 timer og 

474 deltakere, LHL med 

63 kurs fordelt på 1.274 

timer og 583 deltakere 

og Mental Helse 33 kurs 

fordelt på 436 timer og 

170 deltakere.   

Studievirksomheten 

Representasjon 

senterer på oppdrag fra 
fylkene, og Sølvi Hagen 
er valgt inn i gruppen. 
Plangruppen fungerer 
som et bindeledd mel-
lom fylkeslagene og sen-
tralstyret. 

Leder og sekretær er 
valgt inn i det nye fylkes-
utvalget i VOFO Møre og 
Romsdal.  

Anna Margrethe Dræge-
bø Moe deltok på digitalt 
årsmøte i FFO Møre og 
Møre og Romsdal.     

   Styret har i perioden 
vært representert med 
leder  som deltok på  
digitalt årsmøte i  
Studieforbundet Funkis 
sentralt.  

Studieleder deltok på 
digitalt seminar i Funkis 
sentralt om studiearbeid 
og det nye registrerings-
verktøyet som kalles 
FunkisKurs.  

Fylkesledersamlingen i 
Funkis har valgt en plan-
gruppe bestående av 4 
medlemmer som repre-

Styret har tidligere 
hatt stort fokus på å få 
til en god samhandling 
regionalt i Midt-Norge.  
 

Ettersom Funkis ikke 
får tildelt tilskudd fra 
Helse Midt-Norge RHF, 

har det - slik vi ser det, 
vært en utfordring å 
prioritere det regionale 
samarbeidet framover 
på bekostning av akti-
viteter for organisasjo-
nene i eget fylke. 

Funkis Trøndelag er 
blitt ett fylkeslag, og 
ser også verdien av å 
samhandle på tvers av 
fylkesgrensen, bl.a. 
med felles styresemi-
nar med mål om å tilby 
felles kurs og seminar. 

Regionsamarbeid 

Side 3 

Årsmøtet 2021 

 

Mål om felles arena for 
Funkis i Midt-Norge. 

Fra 25-årsjubileet 28. nov 2020 på Gildehallen. 



Side 4 

Hvorfor ikke bare være god??  
Styret ønsker å invitere til en dugnad   
for fortsatt økt studievirksomhet i  
fylket vårt.  
 

Det er en utfordring å få organisasjonene 
som er medlem av Funkis sentralt til å bli 
aktive lokalt. Dette fortsetter vi å jobbe 
med framover. Videre vil vi framover ha 
fokus på mestring!  
 

Sammen er vi sterke!   
Hilsen styret. 

Utfordringer framover... 

Studieforbundet Funkis 
Møre og Romsdal 
Strandgata 3,  
6415 Molde 
 
 

E-post: mor.funkis@gmail.com 
mob.: 454 18 550 

Oppgaver for Funkis er å... 

 veilede den enkelte medlemsorganisasjonen under utarbeiding av stu-
dieplaner     
og forberedelse av studietiltak  

 stimulere til økt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og koordinering av  
voksenopplæringstiltak  

 godkjenne og registrere studietiltakene i medlemsorganisasjonene og drive egne  
studietiltak.  

 samordne søknader og fordeling av midler  
 ta initiativ til og være pådriver for pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid  

være pådriver for tilpasset voksenpedagogikk. 
 arbeide for å påvirke offentlig politikk på vårt område  
 
Fylkes-/regionleddets primære oppgave er å...  
...yte service, tilrettelegge og avvikle kurs etter behov fra medlemsorganisasjonene,  
samt å arbeide for å styrke voksenopplæringen på alle felt blant annet ved å delta i  

Studieforbundet Funkis har som formål å:   
  arbeide med voksenopplæring for funksjonshemmede og deres pårørende 

 styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes organi-
sasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, helse og velferd 

 arbeide for at voksenopplæringen skal være et redskap i en prosess som i størst 
mulig grad fører til mestring av de fysiske, psykiske og sosiale sidene for funk-
sjonshemmede og deres pårørende 

 arbeide for at opplæringsvirksomheten skal føre til bevisstgjøring av den en-
keltes ressurser og kvaliteter. Den skal rettes mot å øke livskvaliteten for den 
enkelte, og mot å bedre og synliggjøre kompetanse i forhold til annen utdan-
ning og arbeidsliv 

 bidra til inkludering og hindre utstøting. Virksomheten skal bidra til større 
deltakelse i sivilsamfunn og kulturliv. 

Vi er på internett : 
www.funkis.no 

 
Annlaug Stavik,  
leder 
 
 
Anton Iversen,  
nestleder 
 
 
Sølvi Hagen,  
sekretær 
 
 
Stein Arve Pettersen,  
kasserer 
 

 
Anna Margrethe  
Drægebø Moe,  
styremedlem/studieleder 


