
    
       
       

     
 

 
Årsmøte i Brystkreftforeningen Bergen 

9. februar 2023 
 

 

Program 
 
Kl 18:00  
Britt Jorunn Tjore fra Kreftforeningen skal fortelle oss om det nye 
Vardesenteret. 
 
Kl 18:30 
Årsmøte 

1. Velkommen ved styreleder 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Opprop og valg av møteleder og referent 
4. Årsmelding 
5. Regnskap og revisjonsberetning 
6. Innkomne forslag 
7. Aktivitetsplan 2023 
8. Budsjett 
9. Valg 

 
Valgkomiteen legger frem sitt forslag 

 
 
Ca kl 19:30 
Takke av styremedlemmer som går ut av styret og ønske velkommen til 
nye styremedlemmer. 
 

 
Vi får en liten pause før middag. 

 
 

Kl 20:00 Middag 



Årsberetning 2022 for Brystkreftforeningen Bergen 
 
Vi har 903 medlemmer i kategori 1, 89 medlemmer i kategori 2, 2 
firmamedlemmer og 1 æresmedlem pr. 31.12.22. 
 
Styret har hatt 10 styremøter i 2022. I tillegg har vi hatt noen korte 
jobbeøkter i forbindelse med utsending av post, fordeling av Rosa sløyfe-
materiell osv.  
 
Aktiviteter og sosialt samvær: 
Vi har fremdeles gode treningstilbud hos Turn- og Idrettsforeningen 
Viking, Nr1 Fitness, SIB Årstad og Aktiv 365. 
Vi har gjennomført aquagym både på Aktiv 365 Paradis og i 
terapibassenget på Haukeland. 
 
6. februar 
Huseklepp Arena: Familiearrangement med fotball-aktiviteter. Her var 
det 58 påmeldte. 
 
10.februar 
Årsmøtet ble holdt på Hotel Admiral. Etterpå var vi samlet til middag, noe 
som tydeligvis var populært. Det var 32 stemmeberettigede til stede. 
 
19. februar 
Afternoon tea på Opus Café Greco. Et populært arrangement hvor vi fikk 
en tradisjonell britisk afternoon tea med sandwich-meny, te og bakverk. 
Her var det 35 påmeldte. 
 
24. februar 
Teaterkonserten «All of me», historien om Billie Holiday på Den 
Nationale Scene. Her var vi 22 påmeldte. 
 
9.mars 
Vi var på omvisning på sølvvarefabrikken Arven, og der fikk vi stemple 
vårt eget smykke med initialer. Her var det 31 påmeldte. 
 
1.april 
Show med Kevin Vågenes, «Singel i parterapi». Vi hadde 40 billetter til 
dette arrangementet, og det var for medlemmer både i kategori 1 og 2. 
 
27. april 
Byvandring med Jo Gjerstad med start på Skansen. Her var det 17 
påmeldte. 



7. -8. mai 
Sider-tur til Hardanger med omvisning på sider-gård. Vi fikk se 
produksjonen og smake på produktene. Her var det 27 påmeldte. 
 
21. mai 
Vi hadde planlagt familiedag på Sætregården, men det ble avlyst da de 
måtte endre på planene sine pga at de hadde rideskole i uken og måtte 
har fri i helgen. 
 
Aquagym våren -22 
På Haukeland var det 10 påmeldte på aquagym. 
På Aktiv 365 Paradis var det 17 påmeldte. 
 
23.-25. september 
Velværehelg på Solstrand Hotell og Bad i Os. Det var en helg med godt 
sosialt samvær, spa, yoga og gåturer. Dette var et arrangement for 
kategori 1-medlemmer og det var 51 påmeldte. 
 
1.oktober 
Show med Heine Totland, «Heine aleine og to til». Dette var for 
medlemmer i begge kategorier og det var 40 påmeldte. 
 
4. oktober  
Rosa sløyfe-løpet. Som vanlig var det stor oppslutning om løpet, og folk 
var glade for å løpe sammen for en god sak. 
 
8. oktober 
Informasjonsbussen var på Torgalmenningen. Her var det mulig å kjøpe 
Rosa sløyfe-effekter. 
 
12. oktober 
Rosa sløyfe-stand på Haukeland sykehus. Her var det mulig å kjøpe 
Rosa sløyfe-effekter. 
 
16. oktober 
Rosa sløyfe-stand på kampen mellom Brann og Stabekk på 
Stemmemyren med Coop. Her solgte vi også Rosa sløyfe-effekter. 
 
18. oktober 
Vi hadde Rosa aften på Hotell Opus sammen med Netty og Zander. Her 
var det moteshow og stor stemning med 44 påmeldte. 
 
 



 
20. oktober 
Vi hadde Rosa løpetime på Nr1 Fitness i Åsane. I tillegg hadde vi stand 
hvor man kunne få kjøpt Rosa sløyfe-effekter. 
 
20. oktober 
Vi var på Den Nationale Scene og så stykket «Lazarus». Her var det 20 
påmeldte. 
 
22. oktober 
Det ble avholdt auksjon på plattformen Troll C. Her var det 60 deltagere 
og inntekten gikk til Rosa sløyfe. 
 
3. november 
Årets basar hadde 135 påmeldte. Det var en koselig kveld med god 
stemning og mye latter. 
 
11.november 
Vi hadde kombinert jubileums- og høstfest på Scandic City Bergen. Her 
var det rekordmange 94 påmeldte. Det var en flott kveld. Marianne 
fortalte fra Brystkreftforeningen Bergens historie. Vi hadde innlegg fra 
Ellen Harris Utne som er styreleder i Hovedstyret. 
Som underholdning hadde vi Gisle Børge Styve med orkester. 
 
10.desember 
Endelig fikk vi gå på Kurt Nilsens julekonsert som vi opprinnelig skulle i 
2020. Vi hadde 70 deltagere denne kvelden. 
 
Aquagym høsten -22 
Vi har hatt aquagym på Haukeland med 12 deltagere. 
Vi har hatt aquagym på Paradis med 14 deltagere. 
 
Hjertepute-sying 
Likepersoner sydde hjerteputer 15. mars, 24. april, 7. juni og 22. 
november. 
 
Gruppen under 45 
17. januar hadde vi treff på kontoret, der vi bare pratet. Vi var i 
Kreftforeningens lokale i Strandgaten 62. Her var det 5 som deltok. 
 
28. februar hadde vi treff i Kreftforeningens lokale. Vi hadde noen gode 
samtaler og vi var 4 som deltok. 
 



30. mars var noen av oss på teater og så stykket «Patrick Triks». Disse 
billettene fikk vi sponset fra Kavlifondet, og her var det 10 stykker som 
deltok. 
 
11.april hadde vi treff på kontoret til Kreftforeningen og her deltok 2. 
 
26. april hadde vi pizzakveld i Kreftforeningens lokale i Strandgaten 62. 
Vi fikk besøk av Silje Løkeng som fortalte om sitt prosjekt som er 
Ekspedisjon med Pink Ribbon til Grønland. Her var vi 9 som deltok. 
 
26. august hadde vi rekeaften i Kreftforeningens lokale. Her var det 4 
påmeldte. 
 
24. november hadde vi perlekurs med Birgitte Harris. Der fikk vi lære å 
lage fine perlesmykker. Vi var 5 som deltok.  
 
Deltagelse på kurs, møter, mm: 

• 15. februar regionsmøte på Teams med Birgitte Harris. Marianne 
deltok her. 

• 18.-20. mars var det regional styresamling i Ullensvang. Her deltok 
Anita, Marianne, Edel, Elisabeth, Hildborg, Grethe og Ragnhild. 

• 22.-24. april var det Landsmøte i Oslo. Her deltok Anita, Marianne 
og Edel fra styret. 

• 10. mai var det samarbeidsmøte med Kreftforeningen. Her deltok 
Marianne og Grethe. 

• 11. mai var det likepersonsmøte på kontoret vårt på Engen 20. Her 
deltok Edel, Grethe og Hildborg. 

• 21.-22. mai var det Stafett for livet på Askøy. Her deltok Marius og 
Marianne. 

• 14. juni var det regionsmøte på Teams med Birgitte Harris. Her 
deltok Edel. 

• 17.-20. juni deltok Edel på Hovedstyremøte i Oslo. 

• 2.-4. september var det likepersonskonferanse i Oslo. Her deltok 
Edel, Marianne, Ragnhild og Hildborg. 

• 15. -18. september deltok Anita, Edel og Grethe på Nordisk 
konferanse i Finland. 

• 15.-18. september deltok Ragnhild på Landstreff under 45 i Oslo. 

• 15. november var det regionsmøte med Birgitte Harris på Teams. 
Her deltok Anita. 

• 30. november deltok Anita, Edel og Marius på regional samling 
med Kreftforeningen og pasientforeningene. 

• 2.-4. desember deltok Edel på Hovedstyremøte i Oslo. 



Styret i Brystkreftforeningen Bergen har i 2022 bestått av: 
 
Leder:   Anita Üstün 
Nestleder:  Marianne Michaelsen 
Kasserer:   Edel Johannessen 
Sekretær:  Elisabeth Kjøsnes 
Styremedlem: Hildborg Mandiussen 
Styremedlem: Grethe Sjursæther Landsvik 
Varamedlem: Ragnhild Fryd Fredriksen 
Varamedlem:  Marius René Bentzon 
 
 
 
Leder       Sekretær 
Anita Üstün (sign.)                                           Elisabeth Kjøsnes (sign.) 
 
 

 
 
 


