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Handlingsplan for Bekhterevforeningen Oslo og omegn 2020 
 
Organisasjonsarbeid 
Styret vil opprettholde ordningen med fordeling av oppgaveområder for de enkelte styremedlemmer. 
Dette er områder som: interessepolitikk, likepersonsarbeid, tema-/medlemsmøter, informasjon, 
økonomi, studiearbeid, etc. Det er berammet 8 styremøter for kommende år. Flere av aktivitetene 
som planlegges/organiseres, registreres som studiearbeid. Styret vil arbeide med å sikre økonomien 
gjennom søknader om støtte til det offentlige, prosjektmidler som f.eks. extrastiftelsen, FUNKIS, bingo 
og lignende.  Styret jobber aktivt i forbindelse med omorganiseringen til egen diagnoseorganisasjon i 
samarbeid med Bekhterev Norge, jf. Landskonferansens vedtak i Tromsø 29.04.18. 

 
Informasjon 
Informere om foreningen og vårt arbeid, våre aktiviteter og tilbud på foreningens hjemmeside, 
facebook, i utsendelser av medlemsinformasjon og oppslag på sentrale steder. Forbedring og 
oppdatering av hjemmesiden og andre digitale plattformer. 

 

Temamøter  
Foreningen vil arrangerer temamøter eventuelt i samarbeid med andre. Temamøtene vil bli annonsert 
som omtalt under informasjon. 

 

Bassengtrening  
Foreningen leier bassengtimer på Diakonissehuset Lovisenberg. To grupper hver tirsdag, vår- og 
høstsemester. Bassengtilbudet drives på frivillig basis. Styret vurderer å utvide tilbudet til høsten. 
 

Tilbud om behandlingsopphold i varmt klima 
Foreningen jobber for etablering av behandlingsopphold for medlemmer i varmt klima. 

 
Likepersonarbeid 
Foreningen vil delta i likepersonarbeidet. 
 

Interessepolitikk 
Av saker foreningen ønsker å jobbe aktivt med er bl.a.: 

 Varmtvannsbasseng 

 Rehabilitering og fysioterapi 

 Behandlingsreiser 

 Fremme aktuelle saker  

 Aktiv med uttalelser til høringer og innspill til planer 

 
Inntektsarbeid og markedsføring 
Foreningen skal sikre inntekter gjennom inntektsgivende arbeid. Flere av aktivitetene som 
planlegges/organiseres, registreres som studiearbeid i Funkis. Styret vil arbeide med å sikre 
økonomien gjennom søknader om støtte fra det offentlige; prosjektmidler, extrastiftelsen, bingo og 
lignende. Bruke innsamlede midler i tråd med formålsparagrafen og ha god økonomisk kontroll.  
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Samarbeid  
Foreningen ved styret vil være representert på Bekhterev Norges årsmøte, tillitsvalgtkonferanser og 
ledermøter. Foreningen ved styret vil samarbeide med Bekhterev Norge i forbindelse med 
omorganiseringen til diagnoseorganisasjon og -forening. Foreningen vil i tillegg samarbeide med andre 
på arenaer der det er formålstjenlig.  
 

Opplæring  
Styret, instruktører og likepersoner vil delta på kurs og seminarer der det er naturlig og relevant for 
foreningen og styret.  
 

Brukermedvirkning 
Foreningen vil delta i brukermedvirkning der det er naturlig 
 

Verving av nye medlemmer 
Foreningen skal drive aktiv medlemsverving i fora der man møter mennesker med revmatiske 
sykdommer. 

 

 
Oslo, 10. januar 2020 
Styret i Bekhterevforeningen Oslo og omegn 
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