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Årsberetning for Hvite Ørn Oslo og Akershus, 2020 
Oslo, 14.04.2020 

Styret har i 2020 bestått av: 
Styreleder: Karin Bay (KB) 
Nestleder: Victoria Azucena Pizarro (VP) 
Styremedlem: Nora Graff Kleven (NGK) 
 
 
Hvite Ørn Oslo og Akershus (HØOA), 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. 

HØOA har som tidligere i sitt nedslagsfelt hatt ansvaret for gjennomføring av aktiviteter, 
likepersonarbeid og brukermedvirkning. Jan-Magne T. Sørensen (JMS) har fungert som daglig leder 
med økonomi, organisering og tilrettelegging av aktiviteter. 

Aktiviteter i 2020  

HØOA har arrangert 18 dialogmøter for psykoseerfarere på 2,5 timer hvor det har vært fra 2-8 
deltakere hver gang. De gangene smitteverntiltakene ikke har tillat fysiske møter har møtene vært 
digitalt på Zoom. Gruppene har vært tilrettelagt av Ellinor Halle. Møtene har vært på følgende 
datorer: 13. 01, 27. 01, 10.02, 24.02, 09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 02.06, 15.06, 29.06, 
07.09, 21.09, 05.10, 19.10 og 02.11. 

Medlemsmøter og egne kurs 
5-6.10 Arbeidssamling i samarbeid med HØN på Solvik i Asker 
26.10 Temakveld om Retten til å velge og rettsvernet i psykisk helsevern 
29-29.11 Recovery-kurs med gjensidig selvutvikling 

Økonomi 
Hvite Ørn Oslo og Akershus har hatt 106.082 kr. i inntekter i 2020 og et underskudd på 4908 kr. 
Inntektene er i hovedsak i fra Akershus Fylkeskommune, Helse Sør Øst RHF, Hvite Ørn Norge og 
Grasrotmidlene Norsk Tipping. Det foreligger regnskap ført av Siffer Økonomi AS i Halden. 

Oslo, 15.04.2020 

 

_________________  __________________________           _________________________ 
Karin Bay, styreleder  Victoria Azucena Pizarro, nestleder            Nora Graff Kleven, styremedlem 
              

Org.nr.: 997 317 076 
Thomles gate 4 
0254 OSLO 


