
Styrets beretning 

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

Årsmelding 2021-2022 

05.03.2022 

Årsmøtet 

Leder’n  

styre. Alle står på og yter 
sitt beste i ei krevende tid 
trass sjukdom. Jeg håper at 
alle opplever seg verdsatt 
og sett, for det er viktig.  
 

Vi må kunne se hverandre 
og gi et klapp på skuldra og 
noen fine ord på vegen. 
Husk at dette er frivillig 
arbeid. Min erfaring er at 
frivillig arbeid gir over-
skudd og glede videre.  
 

Takk for fine opplevelser 
og godt samarbeid, gode 
ord og gjensidig respekt. 
Takk til de som nå går ut 
av styret, jeg ønsker dere 
lykke til videre. Plutselig 
sees vi igjen! 

 

Hilsen Annlaug   

Da er det igjen tid for års-
møte i Funkis Møre og 
Romsdal. Vi håper at dere 
som har vært på kurset nå i 
helgen sitter igjen med go-
de opplevelser som dere 
kan ta med dere i dagene 
som kommer. Påfyll som 
gjør at dere kan fortsette 
med frivillighet.  
 

I år er det frivillighetens år, 
og det er viktig å synliggjøre 
den innsatsen vi hver for 
oss og sammen gjør. 
 

Noe annet som har gitt oss 
ny læring de siste to årene, 
er at vi har tatt i bruk digi-
tale plattformer til både 
styremøter og andre møte-
plasser og kurs. 
 

Vi har fått et nytt registre-
ringssystem for registrering 
av kurs. Dette skal være 
enkelt å lære seg og bruke, 
men det viser seg at det er 
behov for opplæring likevel. 
Jeg er glad for at vi har fått 
Odd Erik Randen fra Fun-
kis sentralt til å kurse oss 1. 
og 2. april på hotell Alek-
sandra i Molde.  
 

Invitasjon er sendt, så det 
er bare å melde seg på for 
de som studieledere i fyl-
kesorganisasjonene og de-
res ledere. 

Vi ser at flere av våre med-
lemsorganisasjoner ikke har 
fylkeslag, og dermed blir 
utestengt fra en del av våre 
kurs. Det er ei utfordring 
både for oss og de  organisa-
sjonene dette gjelder. Så 
dette tenker vi å ta tak i og 
prøve å finne ei løsning på.  

 

Videre arbeider vi med at 
flere av organisasjonene 
som er medlem sentralt skal 
inkluderes også i fylket vårt, 
og dermed få de fordelene 
det er å være medlem. Vi må 
stå sammen, og dra i samme 
retning.  

 

Funkis er et av 10 studiefor-
bund i fylket, og det 4. størs-
te studieforbundet i landet 
vårt.  
Vi får kulturmidler fra fylket 
hvert år, beregnet ut fra ak-
tivitet. Hittil har 20 % vært 
øremerket til TRT, nå blir 
dette redusert til 15%.  

 

Vi i Funkis syns dette er 
dårlig signal å gi til våre 
medlemmer, som er de 
funksjonshemmedes organi-
sasjoner. Så jeg ber dere å 
synliggjøre behovet, og mel-
de inn alle tiltak dere har. 
Av fylkestilskuddet betaler 
vi ut til dere, etter innrap-
porterte studietimer.  
 

Jeg erfarer fortsatt at  
Funkis Møre og Romsdal 
har et godt arbeidsvillig  

Vestnes Fjordhotell, Vestnes 

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: 
Odd Arne Grande 
 

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.  

 

Vi måtte dessverre ut-
sette planlagte kurs, 
men fikk satt de opp 

våren 2022. Det har 
vært arbeidet med fyl-
kesledersamling og del-
tatt på årsmøte i Funkis 
sentralt. 
 

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

Styret har hatt et styre-
seminar hvor vi bl.a. 
planla motivasjonskurs, 
årsmøte og studieleder-
samling.  
 
 

digitale kurs og studie-
ringer» og i samarbeid 
med plangruppen gjort  
«Fylkeshåndboka» - en 
veiledning til bruk for 
fylkesledere og fylkessty-
rer tilgjengelig på nett. 
Denne oppdateres fortlø-
pende. 

Kunnskapsdepartemen-
tet åpner for økt bruk av 
nettbaserte kurs. Samti-

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-
skudd fra fylkeskommu-
nen.  

Studieforbundet Funkis 
har utviklet «Veileder til 

dig er minimumskravet  
4 kurstimer. Hovedrege-
len er minst 4 deltakere. 

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 

 Styret har valgt å ha et 
Arbeidsutvalg (AU) 
som består av leder, 
sekretær og studie-
leder, og som forbere-
der møter i styret og 
planlegger kurs.  
 

Målet er å styrke styre-
arbeidet gjennom gode 
forberedelser, samtidig 
som det er en styrke at 
flere i styret har samme 
informasjon om saker.  
 

Styret har gjennomført 
styreseminar, et fint 
tiltak for å bli kjent. 
 
Funkis har nettside på 
Funkis.no,  
e-postadresse: 
mor.funkis@gmail.com 
og du finner oss også 
på Facebook. 

Det har vært avholdt  
6 styremøter og 34  
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 
hotell styret møtes. 

2. Fylkesstyret 

Side 2 

Årsmelding 2021-2022 

 

Fritt fram for  
frivilligheten…. 

Bedre livskvalitet 
gjennom læring og 
mestring. 

Nøkkelen til 
kunnskap er 

skolering,  
samhandling   

og dialog. 



Studieaktiviteten i 2020 

viste en reduksjon på 

7.344 timer i forhold til 

2019, en nedgang på 60,9 

%. Kursaktiviteten i det 

andre «corona-året» har 

hatt litt nedgang. I etter-

følgende står tallene for 

2020 i parentes.  

Det ble ferdigmeldt kurs 

med totalt 4.318 (4.713) 

timer og registrert 1.973 

(1.528) kursdeltakere. I 

fylket ble det utbetalt kr 

1.085.444 (838.800) i 

samla studietilskott fra 

Funkis. Herav kr 505.912 

(303.796) i tilretteleg-

gingstilskudd.  

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-

sasjonen midler som kan 

nyttes til nye aktiviteter.  

For Funkis er det viktig å 

få innspill fra medlemsor-

ganisasjonene om hvilke 

ønsker de har om tema på 

kurs. 

De tre organisasjonene 

som hadde størst studie-

aktivitet i vårt fylke var 

NRF med 2.414 timer og 

1.009 deltakere, LHL 

med 972 timer og 370 

deltakere og Norsk Blin-

deforbund med 422 ti-

mer og 124 deltakere. 

2022 er det andre året 

med nytt kursregistre-

ringssystem, Funkis-

Kurs. I februar ble  

corona-restriksjonene 

opphevet, og vi håper på 

økning i studieaktivite-

ten og være tilbake på 

nivået før coronaen.  

Studievirksomheten 

Representasjon 

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.  

Annlaug Stavik og Anna 
Margrethe Drægebø Moe 
deltok på årsmøte i FFO 
Møre og Romsdal 2021 
på Vestnes.     

   

Styret har i perioden 
vært representert med 
leder  og studieleder som 
deltok på digitalt årsmø-
te i Studieforbundet 
Funkis sentralt.  

Fylkesledersamlingen i 
Funkis har valgt en plan-
gruppe bestående av 4 
medlemmer som repre-
senterer på oppdrag fra 
fylkene, og Sølvi Hagen 
er valgt inn i gruppen.  
 

Styret har hatt stort 
fokus på å få til en god 
samhandling med or-
ganisasjonene.  
 

Ettersom flere organi-
sasjoner ikke har fyl-
kesledd, gjelder det å 

finne løsninger som 
gjør at disse organisa-
sjonene er represen-
tert i Funkis sine fora. 
 

Det kan være ønskelig 
å finne løsninger sam-
men med disse organi-

sasjonene på hvordan 
vi kan sikre deres del-
takelse og påvirkning i 
studiearbeidet. Ikke 
minst gjelder dette val-
get av en felles studie-
leder for lokallagene i 
fylket vårt. 

Organisasjonssamarbeid 

Side 3 

Årsmøtet 2022 

 

Mål om felles arena for 
alle i Funkis i fylket. 



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: 
moreogromsdal@funkis.no 
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 
 
 
Odd Arne Grande ,  
nestleder 
 
 
Sølvi Hagen,  
sekretær 
 
 
Stein Arve Pettersen,  
kasserer 
 

 
Anna Margrethe  
Drægebø Moe,  
styremedlem/studieleder 


