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Årsberetning for Hvite Ørn Østfold, 2020 
Sarpsborg, 15.04.2021 

 
Styret har i 2019 bestått av: 
Styreleder: Anders Wingren (AW), Halden   
Styremedlem: Zvonimir Bosnjak (ZB), Fredrikstad 
 
Hvite Ørn Østfold (HØØ) usatte årsmøtet flere ganger i håp om gjenåpning, til slutt valgte vi å slå 
sammen årsmøtet for 2020 0g 2021, da vi synes det er best å møtes fysisk. Det har vært et vanskelig 
år, vi har måttet utsette eller avlyse mange planlagte arrangementer. Nedstengningen av samfunnet 
på grunn av smittevern har for mange tidligere engasjerte gått på motivasjonen løs. Det er først når 
vi blir fratatt muligheten til å møtes vi virkelig innser hvor viktige de fysiske møtene er. 

Daglig leder Jan-Magne T. Sørensen (JMS)i HØØ har organisert brukermedvirknings- og 
likepersonsarbeid i fylket. JMS har vært HØØs representant i brukerutvalget i Sykehuset Østfold HF, 
hvor han har deltatt på fem møter i 2020. JMS har også vært likemann og hatt besøk av medlemmer 
og snakket med mange på Skype. JMS har også bistått som rådgiver for både pårørende til og 
medlemmer som har vært tvangsinnlagt i psykisk helsevern på Kalnes. Anders Wingren har hatt 
jevnlige likemannsmøter med et medlem i Halden. 
 
 
Medlemsmøter.  
Det har ikke vært noen medlemsmøter i 2020. 

Fremtidens psykiatri 
Leder for Hvite Ørn Østfold Anders Wingren har hatt ansvaret for temakvelden Fremtidens psykiatri. 
Det var meningen at vi skulle hatt en oppfølger av dette arrangementet, men på grunn av 
smittevernrestriksjoner ble planene skrinlagt. 

Kontorlokale i Sarpsborg 
HØØ leier kontor i Astrids gar 34 i Sarpsborg, Vi leier av R-K Eiendom og det er to rom på til sammen 
ca. 25 kvadratmeter.  

Økonomi 
HØØ har hatt 60.650 kr i inntekter i 2020 og et overskudd på 14.260 kr. Avdelingen har fått 
driftsmidler fra Grasrotandelen, Helse Sør Øst RHF, Østfold fylkeskommune og Hvite Ørn Norge. Det 
foreligger regnskap ført av Siffer Økonomi AS i Halden. 

 
 
______________________      __________________________     __________________________ 
Styreleder, Anders Wingren    Styremedlem, Zvonimir Bosnjak      Daglig leder, Jan-Magne T. Sørensen
  
 

Org.nr.: 995 888 637 
Hvite Ørn Østfold 
Postboks 622 
1704 Sarpsborg 


