Årsberetning for Hvite Ørn 2008

Halden 19. januar 2009

Organisasjonen Hvite Ørn ble offisielt stiftet 03.11.2008. Registrert i enhetsregistret
01.12.2008 med foretaksnummer 993 278 319. Organisasjonen har kontor på Kropp Sinn Sjel
senteret i Halden. Styret har bestått av Styreleder Jan-Magne Sørensen, nestleder Kari
Sjøholdt Andersen, kasserer Lena Waglen Olsen og styremedlem Brigitte Gvein. Styret må
stille til valg ved årsmøtet 2009.
Organisasjonen Hvite Ørn er demokratisk styrt. Det er utarbeidet 11 vedtekter og
formålsparagraf med 13 punkter fra a-m. Disse skal opp til ny vurdering og stemmes over av
årsmøtet 11. mars 2009.
Medlemstall: Pr. 31. desember er 78, hvor 72 har betalt kontingent for 2008, av de betalende
er åtte livstidsmedlemmer. Medlemmene er spredt over åtte fylker av landet fra Troms i nord
til Vestfold i sør.
Styret i Hvite Ørn startet planleggingen av organisasjonen i februar 2008. Vi har hatt 4
uformelle planlegningsmøter før stiftelsesdato. Kari Sjøholt og Brigitte Gvein har hatt syv
aktivitetskvelder med erfaringsutveksling og selvhjelpsøvelser første gang var 22. mai. Vi har
hatt to styremøter og et årsmøte.
I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2008 arrangerte Halden Venstre 7. oktober
en temakveld ”Hvordan skape en bedre psykiatri”. Av totalt 22 oppmøtte var 12 personer av
Hvite Ørns medlemmer i til stede, herav alle i styret.
Styreleder Jan-Magne Sørensen deltok på Schizofrenidagene i Stavanger 5-7 november både
med erfaringsinnspill og stand fra onsdag til fredag. Jan-Magne deltok også på Rios
konferanse i Halden 18. november og på konferansen ”Forskning nytter” på Radisson SAS
hotell i Oslo. Jan-Magne har blitt omtalt i bladet ”Psykisk Helse” nr. 5 i 2008 og i et hefte om
tvang i psykisk helsevern utarbeidet av Rådet for Psykisk Helse.
Representanter fra Hvite Ørn med Brigitte, Jan-Magne og Lena var på Gaustad sykehus i Oslo
8. desember. Seminaret ”Å lykkes uten tvang i psykiatrien” Vi reiste med tog fra Halden
sammen med Kristin fra Livsgnisten og vi hadde med oss to personer til med brukererfaring
fra psykiatri som fortalte om sine erfaringer.
Vi arrangerte 11. desember informasjonsmøte på Bykroa i Halden. Det ble i forkant sendt ut
pressemelding til en rekke medier i Østfold. Vi fikk forhåndsomtale med bilde av styret i
Halden Dagblad. Det ble også annonsert i åtte østfoldaviser ”samkjørning nr 1” og Halden
Arbeiderblad. Det var fem som møtte i tillegg til styret. Til tross for dårlig oppmøte var denne
aktiviteten viktig for å få markedsført Hvite Ørn.
Styret i Hvite Ørn
________________
Jan-Magne Sørensen
Styreleder

