
Årsmøte 2021

HLF Bergen

Digitalt årsmøte avholdes 8. februar - 16. februar 2021



Digitalt årsmøte 2021

Velkommen til årsmøtet i HLF Bergen. Møtet gjennomføres digitalt og avstemningen starter 8. 

februar kl. 09:00 og avsluttes 16. februar kl. 09:00. Du kan se årsmøtet på:

https://app.digitalearsmoter.no/eier/991966390/arsmote/2021

Alle sakene som skal stemmes over ser du i dette dokumentet. Din deltakelse er viktig for oss, og 

vi i styret håper du vil bruke stemmeretten din på årsmøtet. Dersom du ikke kan stemme digitalt 

kan du kontakte styret.

Saker til behandling

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Eventuelt valg av

3. Årsmelding for siste år

4. Regnskap for siste år

5. Årsplan for inneværende år

6. Innkomne saker

7. Budsjett for inneværende år

8. 9.1 Andre valg - valg av valgkomité

9. 9.2 Andre valg - En person til å revidere regnskapet

10. 9.3 Andre valg - Representanter til fylkeslagets årsmøte

11. 9.6 Andre valg - Foreslå landsmøtedelegater overfor fylkeslagets årsmøte

12. Valg - tilleggsinformasjon

13. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,

Styret i HLF Bergen
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Sak 1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Innkalling til elektroniske lokallagsårsmøter ble sendt 4. januar fra HLF sentralt via SMS, med 

påmeldingsfrist 8 januar. Det ble deretter gitt en utvidet frist for påmelding for å få med flest 

mulig.

Lenke til selve årsmøtet er sendt fra HLF sentralt 8 februar via SMS til alle som har meldt seg på. 

Årsmøtet er da åpnet og deltakere kan gå inn på årsmøtet flere ganger frem til det stenges 16 

februar kl 09:00.

Takk for at du deltar!

Styrets innstilling

Nå i koronapandemien er det lite sannsynlig det vil være mulig å gjennomføre fysisk årsmøte 

som foregående år. Det er viktig at vi får gjennomført årsmøte innenfor tidsrammen i vedtektene. 

Årsmøtet blir derfor gjennomført elektronisk, ved løsning i samarbeid med HLF sentralt.

Sakslisten følger HLF vedtekter 2018-2021. I den elektroniske årsmøteløsningen er det obligatorisk 

å ha valg av styret som siste sak, den er derfor flyttet fra sak 8 til siste sak.

Forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes.
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Sak 2

Eventuelt valg av

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Dirigent, protokollsekretær og tellekomité faller bort, dette håndteres av årsmøteløsningen.

To representanter til å signere årsmøteprotokollen velges.

Forslag til vedtak 

Elin-Kristin Bache og Kirsten Tunheim velges til å signere årsmøteprotokoll
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Sak 3

Årsmelding for siste år

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Årsmelding for 2020

Styrets innstilling

Styret startet året med mange planer for aktiviteter, men det meste har korona satt en stopper 

for. Vi har brukt mye tid på å diskutere muligheter innenfor gjeldende smitteverntiltak, og hele 

tiden håpet på lettelser utover året. Nå ser vi lys i enden av tunnelen, og håper vi kan gjenoppta 

aktiviteter utover året.

Forslag til vedtak 

Årsmelding for siste år godkjennes

Vedlegg

1. 02 Årsmøteberetning.pdf
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Velkommen til HLF Bergen sitt elektroniske 

ÅRSMØTE  

 

08-15.02.2021 

 

Vårt kontor og møtelokaler finner vi i 

Aasegården i FI-senteret i 3. etasje.  

Her har vi, HLF Hordaland og mange andre 

interesseorganisasjoner kontorer. 
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ÅRSMELDING 

Post 1: Styrets sammensetning 

   

Leder Ellinor 

Hjørnevik 

Nestleder Elin-Kristin 

Bache 

Kasserer Kirsten 

Tunheim 

 

    

Sekretær Unn 

Myklebost 

Styremedlem Geir 

Amundsen 

Styremedlem Else 

Jerdal 

Styremedlem Inger 

Loneland 

   

 

 

Valgkomite for 2020 har vært Arvid Hauge og Unni Stenberg. 

Det var 2383 medlemmer i HLF BERGEN pr. 31.desember 2020, en økning på 31 medlemmer. 

Årsmøtet 2020 ble avholdt på FI-senteret den 11.02.20. 
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Post 2: Styrets arbeid 

Arbeidet i styret har i 2020 vært sterkt preget av koronapandemien. 

Vi har i stor grad planlagt som om arrangementer skulle gjennomføres, med et sterkt ønske om 

å holde i gang aktiviteter. Vi har brukt mye tid på å vurdere om ulike aktiviteter kunne 

gjennomføres, og i tilfelle med hvilke tilpasninger for å være innenfor til enhver tid gjeldende 

smittevern. Mange av deltakerne på ulike arrangement er i risikogruppen for alvorlig 

sykdomsforløp av covid-19, og det har vi tatt med i vurderingen av om vi skulle gjennomføre 

eller avlyse. 

Vi har hatt 8 styremøter og behandlet ca. 90 saker. I tillegg til styremøter har styret løpende 

behandlet saker på e-post og Messenger. Norge stengte ned i mars, og styremøte for april og 

mai gikk ut. Siden har vi klart å avholde styremøter enten fysisk eller på Teams. 

I 2020 har styret hatt strategimøte 11.-12. januar på Quality Edvard Grieg Sandsli. Styret stilte 

også på årsmøtet til HLF Hordaland / Vestland, som så vidt rakk å bli gjennomført før korona 

satt en stopper for det meste av arrangementer. Styret har uvurderlig hjelp av 2 støttegrupper 

for gjennomføring av faste aktiviteter, Formiddagsgruppen og Bowlinggruppen. I tillegg har vi 

også støttegruppen Forum for ykesaktive. 

Styret er førstelinje kontaktpunkt for henvendelser til HLF Bergen. Styret jobber frem, og 

arrangerer ulike aktiviteter for medlemmene. Styret har ansvar for HLF Bergen sin økonomi, 

og jobber med å skaffe tilstrekkelige inntekter til at vi kan gjennomføre ønsket aktivitet 

innenfor våre økonomiske rammer. Styret deltar i ulike fora, og jobber for å bedre 

tilgjengelighet for hørselshemmede.  

Det meste av planlagt aktivitet for 2020 er avlyst / utsatt, og vi ser at det ikke er mulig å starte 

opp aktiviteter fra start i 2021 heller. Så snart koronasituasjonen tillater er vi klar til å starte 

opp aktiviteter. 
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Post 3: Møter for medlemmer og sosiale arrangementer 

FORMIDDAGSTREFF 2020 I HLF BERGEN 

Formiddagstreffene i 2020 i HLF Bergen har 

vært sterkt preget og begrenset på grunn av 

Covid-19 epidemien. 

Normalt blir disse treffene holdt første 

torsdagen i hver måned unntatt i juli og 

august fra klokken 12.00 til 14.00. Vi 

forsøker å ha tema vedrørende hørsel eller 

diverse andre tema, etterfulgt av sosialt 

samvær med kaffe, kringle og litt frukt. 

Vårens møter: 

 9/1 «Cochlea implantat (CI) ga meg 

lyder og samtaler tilbake». Ved Inger 

Loneland 

 6/2 «Chile 1972 – 2019. Fra diktatur, en lang og uferdig vei». Ved Jaime Alvarez 

 5/3 «Trifon og pomorene, historien om livet i grenseområdet mellom Norge og 

Russland». Ved Tore Svane 

Høstens møte: 

 5/11 «Selvhjelpgruppe hvor en gruppe mennesker som møtes jevnlig for å 

snakke om problemene sine, og bearbeide vanskelige følelser og tanker.» 

Ved Kari Witzøe 

 

Alle møtene ble skrivetolket. 

Arrangementskomiteen består av: 

Unni Stenberg, Turid Hagelsteen, 

Inger Loneland 

Liv H. Iversen, Reidar Breistein og 

Bjørg Horvei. 

Vi har det kjekt og trives med 

oppgaven. 
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Yrkesaktivtreff v/Forum for yrkesaktive 

 

Koronaåret har satt en stopper for aktivitet i denne gruppen. 

 

 

Bowlinggruppen 

Arbeidsgruppen består av Reidar Breistein, Halvdan Ramberg Moe, Inger Loneland og Hilde 

Jannecke Hellestvedt. 

 I 2020 arrangerte HLF Bergen 2 vellykkede 

bowlingtreff ved Bergen Bowling på Sandsli, 

i januar og februar. Henholdsvis med 15 og 

12 deltakere. Begge ble arrangert med 

skrivetolk, og kaffe og vafler ble servert 

tradisjonen tro.  

Ytterligere 7 arrangement var planlagt i løpet 

av året, men disse ble dessverre forhindret av 

koronavirus. 

Arrangementene ble finansiert med midler fra Stiftelsen Dam. Kr. 30.000 var innvilget til 

HLF Bergen, blant annet for å dekke bowling.  

Pga. covid-19 er kun en liten del av tildelte midler brukt, og vanligvis tilbakebetales ubrukte 

midler ved årsslutt. Det er, på grunn av den spesielle situasjonen, avtalt med Stiftelsen Dam 

at ubrukte midler overføres til 2021. Det er ikke søkt spesifikt om midler for 2021. 

Fysiske treff som bowling er pr. dato fortsatt uaktuelle på ubestemt tid. Bergen Bowling er i 

mellomtiden stengt for godt. Arbeidsgruppen sikter på å utarbeide nye planer når det blir 

aktuelt.  

  

   

Bilde fra pixabay 
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Andre arrangement for medlemmene 

Alle andre planlagte arrangementer avlyst for 2020. 

 

Post 4: Møter og arrangementer 

Strategihelg HLF Bergen 10-12 januar 

Styret hadde strategihelg 10-12 januar for planlegging av året 2020. Strategihelgen startet 

med samling av støttegruppene og dialog rundt drift og aktiviteter i HLF Bergen. 

Informasjon til videregående skole om hørsel 

Hvert år kommer videregående skole til FI senteret for å få informasjon om ulike 

funksjonsnedsettelser. Trond Sjøvoll informerte om hørsel 7. februar. 

Phonak demonstrasjon 14 januar 

Styret inviterte Phonak til demonstrasjon av lydutstyr til bruk på ulike møter og 

arrangementer. Vi fikk en grundig gjennomgang av aktuelt utstyr til HLF Bergen. 

Møte med Grieghallen 30 januar 

Unn Myklebost og Elin-Kristin Bache deltok på møte med Bergen nasjonale opera 30 januar 

for dialog om å synliggjøre tilrettelegging for hørselshemmede. Bergen nasjonale opera gjort 

en god jobb med universell utforming, og trenger hjelp til å få ut informasjon til aktuelle 

grupper. 

HLF Bergen har tidligere gitt innspill til tiltak for hørselshemmede, samt deltatt på opera og 

testet ut resultatet som vi synes fungerte godt. 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse arbeider for en bedre hverdag for 

mennesker med funksjonshemming og deres pårørende. 

Ellinor Hjørnevik deltar i Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) med ca 1 møte pr 

mnd.  

I tillegg har Ellinor Hjørnevik deltatt i prosjektgruppe Tverrfaglig arbeidsgruppe for 

boligprosjekter tilknyttet Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet (BEHF) gjennom 

KRFF. 

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet (BEHF) er byrådens sekretariat og skal sikre at 

innbyggerne får nødvendige helse- og omsorgstjenester innen deres fagfelt. 

Samhandling helsefaglig miljø i Bergen 

SANSETAP Prosjekt Bergen kommune: 
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Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for helse og omsorg startet opp prosjektet Samordnet 

innsats for personer med sansetap i februar 2019. 

Prosjektet er gjennomføres i perioden februar 2019 til desember 2020. 

Formålet med prosjektet er at personer med sansetap (syn og/eller hørsel) og deres 

nærpersoner skal oppleve mer helhetlige og koordinerte tjenester. Brukerne og deres 

nærpersoner sine opplevelser og erfaringer skal stå sentralt i prosjektarbeidet.  

Prosjektet er en del av kommunens satsing på å styrke samhandling og koordinering innen 

habilitering og rehabilitering, som er forankret i Mestring og medvirkning. Handlingsplan for 

habilitering og rehabilitering i Bergen kommune (2018-2021) 

Ellinor var med på flere møter i 2020. 

Teleslynge Frisklivssentralen 3. mars 

Ellinor Hjørnevik stilte som bruker for test av teleslynge på frisklivssentralen. 

Årsmøte HLF Hordaland / Vestland 7.-8. mars 

På HLF Hordaland sitt årsmøte 7. mars og HLF Vestland sitt årsmøte 8. mars deltok Ellinor 

Hjørnevik, Unn Myklebost, Kirsten Tunheim, Geir Amundsen, Else Jerdal, Mathias 

Victorsson og Arvid Hauge (vara). 

Årsmøte FFO 11. juni 

Ellinor Hjørnevik deltok på årsmøte i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 

Hvert øre teller-aksjonen (HØT) juni 

Aksjonen var planlagt til å holdes på Galleriet i Bergen sentrum, tradisjon tro med 

hørselstesten hos optiker MON sine lokaler i 5. etasje.  

De lokale Hvert øre teller aksjonene måtte dessverre avlyses, og ble erstattet av en sentral og 

heldigital kampanje. 

Bruk av tolk for studenter ved Høyskolen i Bergen 21. august 

Inger Loneland representerte HLF Bergen og holdt innlegg på 2.årskull på Høyskolen 

(tolkelinjen) om HLF og egne erfaringer som hørselshemmet. 2 t. 

Prosjektarbeid for studenter ved Høyskolen i Bergen 24, august 

Inger Loneland og Elin-Kristn Bache deltok i prosjektarbeid for studenter på sosiallinjen i 

universell utforming. 2 t. 

 

Likepersoner på besøk på Ytrebygda Frivillighetssentral 8. oktober 

På forespørsel fra Ytrebygda Frivilligsentral ble det planlagt besøk av likepersoner fra HLF 

Bergen. Det ble enighet om at Bjørg Horvei og Turid Hagelsteen skulle delta i besøket, og 

Kirsten Tunheim var kontaktperson.  Besøket ble planlagt til april 2020. Da 
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smittespredningen var på det mest aggressive måtte frivilligsentralen stenge dørene, og 

besøket måtte utsettes. 8. oktober 2020 var det klart for at besøket kunne avholdes. 

  

Det ble ankomst til Søreide ca kl. 11 og 

besøket varte til kl. 13. Smittereglene ble 

godt ivaretatt med både avstand personer 

imellom og desinfeksjonsmidler. En del 

eldre personer var til stede og 

likepersonene fikk spørsmål om det meste 

innen hørsel. Det ble ikke så mye hjelp til 

selve høreapparatene, men mer en god 

samtale med informasjon og gode råd. Det 

var også mulig å kjøpe batterier. 

Inntrykket etter besøket var positivt, og 

ble satt pris på av de som hadde 

høreapparat. Det ble uttrykt ønske om at de gjerne ville har likepersonene tilbake ved en 

senere anledning. 

 

Post 5: Informasjon til medlemmene 

Informasjonsarbeid er tema for kontinuerlig drøfting og evaluering – hvordan kan vi best nå ut 

til medlemmene våre? 

Disse informasjonskanalene har vært benyttet: 

5.2. Hjemmesiden 

Hjemmesiden oppdateres jevnlig og fungerer som oppslag for informasjon. Trond Sjøvoll har 

hatt ansvaret for hjemmesiden da han satt i styret, og hjulpet styret med å legge ut informasjon 

i 2020. Ansvar for hjemmesiden er i løpet av året overført til Else Jerdal, som er under 

opplæring for drift av hjemmesiden. 

Adressen er: www.hlfbergen.no 

5.3 Facebooksiden 

Lagets facebookside benyttes til all annonsering av aktiviteter. Andre tema legges også ut. 

Styret håper på god dialog med medlemmene her. Vi betaler for å få arrangementene våre 

spredd ut til flere på FB. Dette har resultert i økt oppmerksomhet og flere blir klar over at vi 

eksisterer. 

5.4. Annonsering i avis 

Aktuell annonsering i avis er i BT. Annonsering i avis er dyrt men brukes fortsatt til aktiviteter 

som trengs annonseres ut over digitale medier. Formiddagstreffene annonseres i BT. 
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5.4. Annonsering via FRISKUS 

Bergen kommune har tatt i bruk FRISKUS for annonsering av aktiviteter. Her er det åpent for 

organisasjoner å legge ut aktiviteter sånn at mye kan samles i en felles oversikt. HLF Bergen 

annonserer nå også aktiviteter der. 

5.5. Kontakt med styret 

HLF Bergen er tilgjengelig pr e-post og telefon. Det er ønskelig med mest mulig henvendelser 

pr. e-post hlfbergen@hlfbergen.no. For å dekke opp de som ikke har tilgjengelig e-post er også 

telefon betjent . Adresse og telefon nummer finnes på hjemmesidene våre.  

 

Post 6: Lagets kontor 

FI-senteret i Vestre Strømkaien 7 

Lagets kontor i FI senteret fungerer greit. Vi ser stadig utfordringer i forhold til at kontoret 

ligger i 3. etg i en bygård som er låst på gateplan etter kl. 16.00. Spesielt i forbindelse med 

møter på kveldstid er dette en utfordring, men lite å gjøre med. 

Vi deler kontor med Epilepsiforbundet og Foreningen for kroniske smertepasienter. 

 

Post 7: Støttespillere i HLF Bergen 

Likepersoner 

HLF Bergen har mange likepersoner som gjør en viktig oppgave. Vi sender folk på kurs og 

re-sertifisering ved behov for å være oppdaterte. Vi har 2 likepersonbager med utstyr til 

rensing av høreapparat på kontoret på FI senteret, som hver kan benytte når det trengs. Vi har 

en lukket gruppe på Facebook for utveksling av informasjon. Noen av våre likepersoner er 

fylkeskontakter i tillegg.  

På formiddagstreffene er det likepersoner til stede, og disse blir hyppig benyttet på møtene. 

Frivillighet generelt i HLF Bergen 

HLF Bergen har frivillige med ulike oppgaver, mange av disse er likepersoner men også 

andre er med. Mange organisasjoner opplever at det er vanskelig å skaffe frivillige og fylle 

styreverv. HLF Bergen jobber med å definere spesifikke oppgaver til nytte for laget. Ved å 

opprette oppgaver og grupper med avgrensete arbeidsoppgaver håper vi det vil være mer 

attraktivt å ta på seg frivillig verv og bli en av våre støttespillere. Vi har en privat gruppe på 

Facebook for utveksling av informasjon som heter Støttespillere HLF. 

Post 8: Samarbeid med det offentlige 

I 2020 har HLF Bergen deltatt på prosjekt «Samordnet innsats for personer med sansetap" i 

regi av Bergen kommune. Prosjektet startet opp i 2019, og HLF Bergen har deltatt fra start. 
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Det overordnede formålet med prosjektet er at innbyggere i Bergen kommune med sansetap 

og deres nærpersoner skal oppleve mer helhetlige og koordinerte tjenester, som legger til rette 

for en bedre funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse. 

HLF Bergen deltar i Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF). 

HLF Bergen bidrar jevnlig med generelle innspill og brukerrepresentanter til ulike formål. 

Post 9: Lagets utstyr 

Laget har en god del utstyr. I 2019 ble lydutstyret vårt stjålet ifbm bruk på kurs, dette er i 

2020 erstattet med nytt og moderne utstyr fra Phonak. Det er også investert i en ny prosjektor.  

Post 10: Grasrotandelen    

Grasrotandelen gir kjærkomne penger i kassen. Vi takker alle som allerede har registrert sin 

grasrotandel til HLF Bergen. 

Post 11: Mottatte gaver og tilskudd 

Laget har mottatt diverse gaver og tilskudd 

Grasrotandelen /Norsk Tipping  51 059,- 

Bergen kommune  50.000,- 

Stiftelsen Dam 30.000,- 

 

Post 12: Årets regnskap  

Årets regnskap for 2020 og budsjett for 2021 blir lagt frem i egen sak på årsmøtet. 

Takk til alle 

Styret takker alle tillitsvalgte for deres frivillige arbeid for å fremme hørselshemmedes 

rettigheter i samfunnet. Styret takker også medlemmene for godt samarbeid og støtte.  

Vi håper på mer aktivitet i 2021 enn koronaåret 2020. Det er veldig kjedelig at det ikke har 

vært mulig å gjennomføre aktiviteter som ønsket, men håper på bedre tider utover i 2021. 

Vi har planer for mange aktiviteter både på formiddag og på kveldstid. Vi håper mange 

medlemmer finner veien dit når koronasituasjonen tillater at de kan gjennomføres. 

Arrangementene er åpne for alle. 

Styret i HLF Bergen 
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Sak 4

Regnskap for siste år

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Regnskap for 2020

Styrets innstilling

Regnskapet er sterkt preget av pågående koronapandemi, det er gjennomført mye mindre 

aktivitet enn planlagt, og dermed er det brukt mye mindre penger enn budsjettert. Dette gir oss 

handlingsrom til å gjennomføre planlagte aktiviteter når koronasituasjonen tillater.

Forslag til vedtak 

Regnskap for siste år godkjennes

Vedlegg

1. HLF Bergen Noter 2020.pdf

2. Revisjonsberetning 2020.pdf

3. balanse 2020 ferdig signert.pdf

4. HLF Bergen resultatregnskap 2020.pdf

5. Regnskap 311220 spesifikasjon.pdf
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Note nr 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små
foretak, men foreningen har gjort tilpasninger til foreningens virksomhet.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer normalt etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for
varer og tjenester. Inntektsføring av medlemskontingent skjer for det året medlemskontingenten gjelder.
Kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Klassifisering
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varer
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Note nr 2 - Lønn og godtgjørelser

Det er utbetalt kr 58 400 i styrehonorar til foreningens styre. 
Honorar til revisor er kostnadsført med kr 16.500. Beløpet er inkl mva.

Note nr 3- Driftsmidler og avskrivninger

Tekst Inventar
Anskaffelseskost pr 1.1. 58 319
Tilgang i året 132 585
Avgang i året (kostpris) 0
Samlede avskrivninger -73 511
Bokført verdi 31.12. 117 393
Årets ordinære avskrivninger 0
Avskrivningssatser 8 år

Note nr 4 - Egenkapital

Tekst Egenkapital
Egenkapital 01.01. 551 429
Årets resultat 81 607
Bokført egenkapital 31.12. 633 036

Noter 2020
Hlf Bergen
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Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskap for HLF Bergen, som viser et overskudd på kr 81 607. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 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 2020, og av dets resultater
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget 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 i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og hat oppfylt
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

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 den finner 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.

Adresse: Litleåsveien 41 Foretaksregisteret
5132 Nyborg NO 965 289 380 MVA

Cathrine Lothe
Yngve Leikanger

Rune Nesse
Kenneth Vaule

Medlem av Den norske Revisorforening

Til årsmøtet i HLF Bergen

Telefon: 55 19 79 50 E-post: sigma@sigmarevisjon.no
Web: www.sigmarevisjon.no
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Cathrine Lothe Rune Nesse
Yngve Leikanger Kenneth Vaule

Side21\Iedlem av Den norske Revisorforening

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 enkeitvis 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/revisjonsberetni nger.

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 ellerforenklet 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.

Bergen, den 22. januar 2021
Sigma Revisjon AS

Cothe
Registrert revisor
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HLF Bergen 

Elendeler 

fnventar/utstyr 
Sum anlej^mldtsr 

Onil0psmiciler 
Behofdning batter 
Sparebanken Vest H0yfente 
Kasse 

Sparebanken Vest Brukskonto 

Sura 6mt#psnnidler 

Sum elendeler 

Egenkapital og gjeld 

Opptjent egenkapiitejl 
Arsresuttat 
Sum ggSRkapltal 

KdrtSikllg g|elcl 
Kortsiktig gjeld 
Sumkortsiktiggjeid 

Sum egenkapitat og gjsld 

Bergen 31.12.2020 

EUinor Hj0rnevik 
Styreleder 

Kirsten Tunheim 
Kasserer 

Batanse 31.12. 

2 0 1 9 

117.393 
117.3S3 

4 704 2 010 

272 360 270420 

31i 1S6 

238 263 309 747 

SIS 643 582 343 

633 036 582 343 

551429 551429 
81607 0 

631 036 5S1429 

0 30 914 

30 914 

633 036 582 343 

1 

Elin-KrJstin Bache 
Nestteder 

Unn Myklebost 
Sekretaer 

Geir Amundsen 
Styremedlenri 

ElseJerdal ^ 

Styrtmedler?*^ 
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HLF Bergen 
 

Resultatregnskap 31.12. 
 

 2020 2019 

Inntekter 
Medlemskontingent 177 136,00 178 889,00 

Norsk Tipping 51 059,06 68.340,19 

Kommunalt tilskudd 50 000,00 51 000,00 

Andre inntekter  33 115,00   72 134,00 

 

Sum driftsinntekter 311 310,06 370 363,19 

Driftskostnader 
Lønnskostnader 58 400,00 56.000,00 

Avskrivninger 15.192,05 0,00 

Annen driftskostnad 156 711,83 290 367,47 

 

Sum driftskostnader 230 303,88 346 367,47 

 

Driftsresultat   81 006,18   23 995,72 

 

Finansposter 
 

Finansinntekter 2 019,00 2 903,00 

Finanskostnader       1 418,03     984,00 

 

Sum finansposter   600,97 1 919,00 

 

Årsresultat  81 607,15 25 914,72 
 

Disponering av resultat 
Overføring annen egenkapital  81 607,15  25 914,72 
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HLF Bergen
Spesifikasjon andre inntekter - Andre driftskostnader

Regnskap 31.12.2020 Regnskap 31.12.2019

Konto nr. Kontonavn

Andre inntekter

3501 Salg av batterier 1 630,00 4 384,00

3600 Riebers legat 0,00 30 000,00

3602 Kronprinsesse Mârthas Minne 0,00 5 000,00

3603 ExtraStiftelsen 30 000,00 10 000,00

3700 Andre driftsinntekter 1 485,00 546,00

3808 Salgsverdi driftsmiddel 0 22 204,00

Sum driftsinntekter 33 115,00 72 134,00

Driftskostnader

5210 Km. godtgjørelse 10 272,00 7 668,50

6300 Husleie 37 092,00 36 624,00

6305 Andre utgifter 0,00 1 875,00

6500 EDB/Datautstyr 5 014,45 16 558,00

6540 Inventar 9 983,00

6800 Kontorrekvisita/Materiell 834,63 2 439,30

6801 Kjøp av batteri for salg 3 899,00 2 649,00

6802 Litteratur og tidsskrifter 0,00 434,00

6803 Småanskaffelser 0,00

6804 Endring beholdning batteri -2 694,00 -382,00

6900 Telefon 1 867,73 1 577,65

6901 Porto 1 637,50 340,00

6902 Revisjon 16 500,00 18 125,00

7120 Medlemsturer 0,00 19 420,76

7200 Reisekostnader 4 664,82 7 136,07

7301 Møter, tilstelninger 12 208,50 22 555,00

7302 Egne kurs/studieringer 0,00 22 616,55

7303 Stand Framohallen 0,00 0,00

7304 Likepersonarbeid 2 400,00 5 002,00

7305 Formiddagstreff 13 235,84 11 755,29

7306 Forum YrkesAktivAlder 0,00 0,00

7307 Hvert Øre Teller 0,00 4 454,44

7308 Annonse BT Formiddagstreff 8 665,00 16 627,19

7309 Bowling 4 140,00 13 788,00

7310 Kurs Basal Kroppskjennskap 0,00 10 740,00

7320 Reklame/Annonser 1 482,06 1 197,77

7500 Forsikringer 11 513,00 3 601,00

7600 Bevilgninger/gaver 5 212,40 6 493,39

7700 Kursdeltakelse 0,00 1 000,00

7701 Styremøter 5 677,00 3 544,20

7702 Strategimøter 16 995,00 19 586,00

7703 Landsmøte/Årsmøte 8 326,90 10 723,35

7704 Studieturer 0,00 40 360,01

7750 Refundert merverdiavgift -22 215,00 -18 142,00

Sum driftsutgifter 156 711,83 290 367,47
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Sak 5

Årsplan for inneværende år

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Årsplan for 2021

Styrets innstilling

Årsplan for 2021 er i stor grad videreføring av årsplan for 2020. Vi ser at det ikke vil være mulig 

å gjennomføre oppsatte aktiviteter ennå en stund. Når koronasituasjonen tillater vil styret starte 

opp så mye som mulig av planlagte aktiviteter.

Forslag til vedtak 

Årsplan for 2021 godkjennes

Vedlegg

1. Handlingsplan 2021.pdf
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HLF Bergen Handlingsplan 2021 
 

Dato Kl. Type møte Sted 

2021  VÅRSEMESTER  
4 januar 16:30 Styremøte Teams 

26 januar 16:30 Styremøte Teams 

8-15 februar 18 Årsmøte Elektronisk 

23 februar 16:30 Styremøte Teams 

23 mars 16:30 Styremøte Teams 

27 april 16:30 Styremøte Teams 

25 mai 16:30 Styremøte Teams 

29 juni 16:30 Styremøte Teams 

 
 KORONASTENGT 

Med unntak av styremøter starter dessverre 
koronastengt 

 

Datoer 12-14 Formiddagskafé 
Arrangeres første torsdag i måneden frem til og med juni, 
starter opp så snart koronasituasjonen tillater. 

FI senteret 

Datoer 12-14 Bowling 
Arrangeres siste onsdag i måneden frem til og med juni, 
starter opp så snart koronasituasjonen tillater. 

Avklares 

Dato 17:00 Tur på Fløyen Fløyen 

Dato  Hvert øre teller Avklares 

 

Det jobbes med tur for medlemmer men høyst usikkert om dette kan gjennomføres i 2021, hverken 

sted eller dato er avklart. 

 

2020 
 HØSTSEMESTER  

31 august 16:30 Styremøte FI senteret 

28 september 16:30 Styremøte FI senteret 

26 oktober 16:30 Styremøte FI senteret 

30 november 16:30 Styremøte FI senteret 

Dato 12-14 Formiddagskafé 
Arrangeres første torsdag i måneden fra og med august til 
og med desember. 

FI senteret 

Dato 12-14 Bowling 
Arrangeres siste onsdag i måneden fra og med august til 
og med november. 

Avklares 

Høst  Basal fysioterapi eller annen gruppetrening Avklares 

20 november  Julefest Avklares 

2022    

Dato  Møte med støttegruppene Avklares 

Dato  Strategimøte 
Planlegging av årsmøte og årsplan. 

Avklares 

15 februar 1800 Årsmøte FI senteret 
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Sak 6

Innkomne saker

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Det er ikke kommet inn saker til årsmøtet

Forslag til vedtak 

Tas til orientering
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Sak 7

Budsjett for inneværende år

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Budsjett for 2021

Styrets innstilling

Budsjettet for 2021 er satt opp med utgangspunkt i at handlingsplan gjennomføres. Vi mener 

det blir riktig at handlingsplan er forankret i budsjett. Vi vet at det er flere aktiviteter som ikke 

vil kunne gjennomføres, her må vi tilpasse oss koronasituasjonen og evt overføre aktiviteter og 

midler til 2022.

Forslag til vedtak 

Budsjett for 2021 godkjennes

Vedlegg

1. Budsjett 2021.pdf
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HLF Bergen

Budsjett 2021 Budsjett 2020 Regnskap 31.12.2020

Konto nr. Kontonavn

Driftsinntekter

3000 Medlemskontingent 177 000,00 180 000,00 177 136,00

3501 Salg av batterier 2 000,00 4 000,00 1 630,00

3600 Riebers legat 0,00 0,00 0,00

3602 Kronprinsesse Mârthas Minne 0,00 0,00 0,00

3603 Stiftelsen Dam 0,00 30 000,00 30 000,00

3700 Andre driftsinntekter 1 400,00 600,00 1 485,00

3705 Norsk Tipping 50 000,00 68 000,00 51 059,06

3707 Kommunalt tilskkudd 50 000,00 51 000,00 50 000,00

Sum driftsinntekter 280 400,00 333 600,00 311 310,06

Driftskostnader

5001 Styregodtgjørelse 60 000,00 56 000,00 58 400,00

5210 Km. godtgjørelse 8 000,00 8 000,00 10 272,00

6010 Ordinær avskriving 16 572,00 13 720,00 15 192,05

6300 Husleie 38 000,00 37 000,00 37 092,00

6305 Andre utgifter 0,00 0,00 0,00

6500 EDB/Datautstyr 5 000,00 3 000,00 5 014,45

6540 Inventar/Utstyr 0,00 0,00 9 983,00

6800 Kontorrekvisita/Materiell 1 000,00 2 000,00 834,63

6801 Kjøp av batteri for salg 2 000,00 2 700,00 3 899,00

6802 Litteratur og tidsskrifter 0,00 0,00 0,00

6803 Småanskaffelser 0,00 0,00 0,00

6804 Endring beholdning batteri -2 694,00

6900 Telefon 2 000,00 1 850,00 1 867,73

6901 Porto 200,00 200,00 1 637,50

6902 Revisjon 17 000,00 18 000,00 16 500,00

7120 Medlemsturer 50 000,00 50 000,00 0,00

7200 Reisekostnader 5 000,00 7 000,00 4 664,82

7301 Møter, tilstelninger 30 000,00 38 000,00 12 208,50 Julebord

7302 Egne kurs/studieringer 22 000,00 20 000,00 0,00 Samtalegr.

7303 Stand Framohallen 2 000,00 0,00 0,00

7304 Likepersonarbeid 3 000,00 5 000,00 2 400,00

7305 Formiddagstreff 25 000,00 25 000,00 13 235,84

7306 Forum YrkesAktivAlder 0,00 0,00 0,00

7307 Hvert Øre Teller 5 000,00 5 000,00 0,00

7308 Annonse BT Formiddagstreff 25 000,00 25 000,00 8 665,00

7309 Bowling 25 860,00 30 000,00 4 140,00

7310 Kurs Basal Kroppskjennskap 11 000,00 12 000,00 0,00

7311 Kurs Balanseinstruktør 10 000,00 0,00 0,00

7320 Reklame/Annonser 1 500,00 1 200,00 1 482,06

7500 Forsikringer 11 500,00 3 700,00 11 513,00

7600 Bevilgninger/gaver 5 000,00 7 000,00 5 212,40

7700 Kursdeltakelse 1 000,00 1 000,00 0,00

7701 Styremøter 4 000,00 4 000,00 5 677,00

7702 Strategimøter 0,00 24 000,00 16 995,00

7703 Landsmøte/Årsmøte 10 000,00 11 000,00 8 326,90 Årsmøte/Landsmøte

7704 Studieturer 0,00 25 000,00 0,00

7750 Refundert merverdiavgift -20 000,00 -18 500,00 -22 215,00

Sum driftsutgifter 376 632,00 417 870,00 230 303,88

Driftsresultat -96 232,00 -84 270,00 81 006,18

Finansposter

8040 Renteinntekter 2 000,00 3 000,00 2 019,00

8140 Renteutgifter/Gebyr -1 500,00 -1 000,00 -1 418,03

Sum finansposter 500,00 2 000,00 600,97

Årsresultat -95 732,00 -82 270,00 81 607,15
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Årsmøte/Landsmøte
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Sak 8

9.1 Andre valg - valg av valgkomité

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Valg av valgkomité for 2021. Valgkomité for 2020 har sagt seg villige til å fortsette i 2021.

Styrets innstilling

Styret er takknemlige for at valgkomité for 2020 har sagt seg villige til å fortsette i 2021.

Forslag til vedtak 

Arvid Hauge og Unni Stenberg velges til valgkomité for 2021

 28 av 34HLF Bergen



Sak 9

9.2 Andre valg - En person til å revidere regnskapet

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Det er krav med årlig revisjon av regnskapet. HLF Bergen forvalter verdier som tilsier at regnskapet 

bør revideres av statsautorisert revisor. Vi har benyttet Sigma revisjon AS til revidering av 

regnskap i mange år.

Styrets innstilling

Styret anser det som viktig å ha profesjonell revidering av regnskap.

Forslag til vedtak 

HLF Bergen fortsetter med revisorfirma Sigma Revisjon AS
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Sak 10

9.3 Andre valg - Representanter til fylkeslagets årsmøte

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

HLF Bergen har litt over 2000 medlemmer og kan med dette delta med 6 representanter. 

Forslag til vedtak 

Ellinor Hjørnevik, Elin-Kristin Bache, Kirsten Tunheim, Geir Ingvald Amundsen, Unn Myklebost og 

Else Jerdal velges som representanter til fylkeslagets årsmøte. Som vara velges Arvid Hauge.
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Sak 11

9.6 Andre valg - Foreslå landsmøtedelegater overfor fylkeslagets årsmøte

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

2021 er etter planen landsmøte-år. 

Sentralstyret i HLF har vedtatt å utsette landsmøtet til juni 2022 pga koronasituasjonen.

Styrets innstilling

Styret anser det som en god løsning at landsmøtet er utsatt. Det gir forutsigbarhet og bedre 

planlegging under nå under koronapandemien.

Forslag til vedtak 

Tas til orientering
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Sak 12

Valg - tilleggsinformasjon

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

- 8. Valg av styret

Kandidater som er på valg kommer i egen sak

I tillegg består styret av følgende kandidater (ikke på valg):

Sekretær: Unn Myklebost

Styremedlem: Else Jerdal

Varamedlem: Inger Loneland

Følgende punkter er tatt bort fra sakslisten fra vedtekter, de er ikke aktuelle:

- 9.4 Eventuelt andre komitéer og utvalg - ikke aktuelt

- 9.5 Eventuelt representant(er) og vararepresentant(er) til andre aktuelle organer

Styrets innstilling

Styret fra 2020 fungerer veldig bra. Dersom årsmøtet følger valgkomitéens innstilling videreføres 

2020 styret til 2021.

Forslag til vedtak 

Tas til orientering, stemming på styrekandidater i siste sak.

Vedlegg

1. Valgkomiteens innstilling HLF Bergen 2021.pdf
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Valg HLF Bergen 2021 

 

Valgkomiteens innstilling er som følger: 

De med rød skrift er på valg, de med blå skrift er ikke på valg. 

 

Styre for kommende år 1-2 år  Velges på årsmøtet 

Leder 1 år  Ellinor Hjørnevik På valg 

Nestleder For 2 år Elin Kristin Bache På valg 

Sekretær 1 år igjen Unn Myklebost Ikke på valg 

Kasserer For 2 år Kirsten Tunheim På valg 

Styremedlem For 2 år 
Geir Ingvald 
Amundsen 

På valg 

Styremedlem 1 år igjen Else Gjerdal Ikke på valg 

Varamedlem 1 år igjen Inger Loneland Ikke på valg 

 
Leder velges for 1 år, andre for 2 år. 

 

Valgperiode for den enkelte er satt opp i kolonne 2. 

For de med 1 år igjen av sin valgperiode er dette notert, de som er på valg har fått notert antall år de 

velges til. 

Valgkomiteen foreslår at det foretas direkte valg på leder, og at de resterende velges samlet. Samt at 

styret fordeler oppgaver og verv seg imellom ved konstituering. 

 

 

Det stemmes. 
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Sak 13

Valg av tillitsvalgte

Følgende styreroller står på valg.

Informasjon om valget

16. februar 2021 til 15. februar 2022

Valg av styreleder

Følgende stiller til valg som styreleder:

 •  Ellinor Hjørnevik - 1 år

Valg av 3 styremedlemmer

Følgende stiller til valg som styremedlemmer:

 •  Elin-Kristin Bache - 2 år

 •  Kirsten Tunheim - 2 år

 •  Geir Amundsen - 2 år
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Digitale Årsmøter

En gratis løsning fra OBOS for alle lag 
og foreninger.

digitalearsmoter.no


