
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virksomhetens art 
NPIF er en landsdekkende forening med lokallag. Pr i dag har vi 5 lokallag. NPIF jobber for å 
legge forholdene best mulig til rette for personer med proteinintoleranse i Norge. 
Organisasjonen er lokalisert i Oslo. 
 

Sentralstyrets sammensetning 2016, valgt på landsmøte 22. mai 2016 
 
 Leder  Merete Askim, valgt for 2 år   
 Nestleder Gunn Karin Sakariassen, valgt for 1 år    
 Medlem Geir Flatabø, ikke på valg 
   Elisabeth Krohn, ikke på valg  
   Sverre Kvilhaug, valgt for 2 år 
   

Varamedlem 1. Kristine Aronsen, valgt for 2 år (trakk seg oktober 2016) 
2. Renate Skredlund, ikke på valg 

  
Valgkomite Mari Dahle, ikke på valg 
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

NORSK PROTEININTOLERANSE FORENING 
v / Styreleder Merete Askim 

Administrativ leder: Ingunn Notøy 
 

Organisasjonsnr:   980 252 256 
Bankgiro:   5083 06 02795  

E-brev: post@npif.no      
www.npif.no 
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Styremøter 
Styret i NPIF har hatt 8 styremøter via Skype eller ved direkte oppmøte (i forkant av 
landsmøtet). 1. varamedlem har deltatt på noen av sentralstyremøtene.  
 12. januar  
 16. februar  

15. mars 
12. april  
21. mai (i forkant av landsmøtet) 

 20. juni 
 26. september 
 7. november  
   
Styremedlemmene har i tillegg hatt kontakt via e-post og telefon. 
Det er behandlet 50 saksnummer i styret. 
 

Medlemsutvikling 
Pr 31.12.2016 hadde NPIF følgende medlemsfordeling: 
651 betalende medlemmer (673 i 2015) 
322 inkluderte familiemedlemmer (348 i 2015)  
3 gratisabonnement  
9 bedriftsmedlemsskap  
 

Lokallag Betalende medl Inkluderte medlemmer Sum 

NPIF-
Østlandet 

325 137 462 

NPIF-
Rogaland 

95 74 169 

NPIF-
Hordaland 

98 49 147 

NPIF-Midt-
Norge 

90 43 133 

NPIF-Troms 43 19 62 
Sum 651 322 973 

   973 

 
Alle familiemedlemmer er tellende, så lenge hvert familiemedlem omfatter minimum kr. 50 i 
medlemskontingenten. 
 
 
Medlemskontingenten for 2016 var: 
Kr. 350 for hovedmedlemsskap 
Kr. 400 for familiemedlemskap 
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Lederforum 
Opprettet høsten 2015 med alle lokallagsledere. Tar opp aktuelle saker som vedrører 
lokallagene. Forumet hadde 1 møte i april 2016. Planlegger ett møte pr. halvår.  

 
Utvalg for barn og unge 
Det var ingen aktivitet i utvalget for barn og unge i 2016. Det er ønskelig at utvalget skal bestå 
av 4-5 medlemmer. Mandatet til utvalget er å foreslå og også gjennomføre tiltak for barn og 
unge innad i foreningen og også drive informasjon og opplysning for folk flest. Siden mye av 
arbeidet NPIF gjør er rettet mot familier med utfordringer for barna, er arbeidet rettet mot barn 
og unge allerede ivaretatt, men vi ønsker likevel å opprette et eget utvalg som kan være et 
rådgivende organ for styret slik at flere prosjekt rettet mot barn og unge blir foreslått. Det blir 
oppnevnt nytt utvalg i 2017.   
 

Lokallag 
 NPIF- Østlandet 

Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Østfold og Aust-Agder 
 NPIF-Midt-Norge 

Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag  
 NPIF- Rogaland og Vest-Agder 
 NPIF - Hordaland omfatter også Sogn og Fjordane 
 NPIF – Troms omfatter også Nordland og Finnmark 
 

Økonomi 
NPIF fikk i 2016 statlig støtte i form av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner fra 
Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (BUFdir).   
Tilskuddsbeløpet for 2016 utgjorde kr.642.638,- 

           
NPIF ble i 2016 tildelt midler fra Fordelingsutvalget. Dette er driftsmidler vi søker for våre 
medlemmer under 26 år.  
Tilskuddsbeløpet for 2016 utgjorde kr. 227.659,- i driftsstøtte for medlemmer under 26 
år.  
 
NPIF ble tildelt midler fra Extrastiftelsen for familiekurs der både foreldre og barn deltar 
på kurshelg med opplegg både for barna og foreldrene. Kurset ble arrangert i 2016. 
Tilskuddsbeløpet for 2016 utgjorde kr. 190.000,- i prosjektmidler og kr. 19.000.- i 
administrasjonskostnader. Til sammen kr. 209.000,- 
 
 
Det ble søkt om momskompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet på bakgrunn av 
lokallagenes og hovedorganisasjonens driftsutgifter i 2015.  
Momskompensasjon for 2015 utgjorde kr. 63.456,- der til sammen kr. 6.335,- ble 
overført til lokallagene jfr. fordeling fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.   
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Det har gitt NPIF økonomi til å ha en administrativ leder og en redaktør for 
medlemsbladet PIF-nytt i 60% stillinger. 
 
 
Utbetalinger til lokallagene: 
Returkontingent for 2015 ble utbetalt med kr. 60,- pr. medlem til NPIF- Østlandet, NPIF- 
Rogaland, NPIF-Midt-Norge, NPIF- Hordaland og NPIF- Troms. Totalt kr.61.260,-  
 
 
Årsregnskapet 2016 viser et overskudd i forhold til budsjett på kr.90.520,-   
Balanseregnskapet viser en egenkapital på kr 284.288,-   
Dette gir tilfredsstillende likviditet til å dekke løpende utgifter som lønn etc. før 
tilskuddsbeløpet for 2017 blir utbetalt. 
 

Fortsatt drift 
Med bakgrunn i organisasjonens egenkapitalsituasjon pr 31.12.16 er årsregnskapet utarbeidet 
under forutsetningen om fortsatt drift.  
 

Arbeidsmiljø/ytre miljø 
Styret anser arbeidsmiljøet i foreningen som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Ansatte i 
organisasjonen har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av 
arbeidet. Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø. 
 

Andre forhold 
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har 
betydning for foreningens stilling og resultat. 
 

Likestilling 
NPIF har ved utgangen av 2016 en kvinnelig og en mannlig ansatt. Styrets sammensetning 
består av 3 kvinner og 2 menn. Varamedlemmene består av 1 kvinne. Organisasjonen tilstreber 
like rettigheter for kvinner og menn.  
 

Rettvisende oversikt over utviklingen, resultat og stilling 
Styret mener årsregnskapet viser en rettvisende oversikt over utviklingen i organisasjonens 
resultat og stilling. 
 

 
Styret har arbeidet med   

• Likepersonskurs 2. til 4. september, Sørmarka konferansesenter 

• Familiekurs med foreldre og barn, 2. til 4. september, Sørmarka konferansesenter 

• Landsmøte 21. og 22. mai, Best Western Oslo Airport Hotel 

• Skriv om schizofreni og individuelt tilpasset kosthold 
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• Innspill til Statens Helsetilsyn sitt pakkeforløp for psykisk helse og rus for at det skal 
inkludere ernæring og matintoleranse 

• Samarbeid med LAB1 sitt symposium til minne om Karl L. Reichelt 

• Økonomistyring for 2016 og 2017 

• Etablert fagråd, ledet av Geir Flatabø, medlemmer Hanne Bjørg Walker, Sverre Kvilhaug 
og Merete Askim. 

• Styret følger løpende nyere forskning på fagfeltet 

• Geir Flatabø har hatt løpende kontakt med INCITA med tanke på å få inn vurdering av 
proteinintoleranse i behandlingen 

 
 
Større eksterne møter/arrangement der NPIF har deltatt i 2016   

Dato Sted og tema Fra NPIF deltok  

Jan 2016 Psykisk helse kongress: Rehabilitering. 
FFHS, foredrag og stand, Trondheim 

Merete Askim og Ann Kristin 
Rogstad 

Jan 2016 Frivillighet Norge, topplederkonferanse Ingunn Notøy 

Mai 2016 Innlegg om NPIF på lunsjseminar ved 
Biologisk institutt, NTNU 

Merete Askim 

Juni 2016 Stand på LAB1 sitt symposium. Fokus på 
ernæringsfaktorer som diett og 
kosttilskudd i forbindelse med ADHD og 
autisme.  

Ingunn Notøy og Johnny 
Carlsen 

Nov 2016 Schizofrenidagene i Stavanger. Stand  Gunn Karin Sakariassen, 
Ingunn-Elise Ness og Mari 
Dahle  

Nov 2016 Stand på Lille Måne sin høstkonferanse Ingunn Notøy og Gunn Karin 
Sakariassen 

Nov 2016 Norsk Forening for Ernæringsfysiologers 
høstseminar «Ernæring og psykisk helse» 

Merete Askim og Gunn-Karin 
Sakariassen 

Des 2016 Ernæringsstudiets 50 års jubileum Merete Askim 

   

   

 
 
Møter og likepersonsarbeid for medlemmene 
 
Det sentrale likepersonskurset ble holdt på Sørmarka konferansesenter, 2.- 4. september. Nytt 
for dette året var å invitere likepersoner som tidligere har vært med på kurset for oppfølging og 
erfaringsutveksling. Det ble holdt faglige foredrag av Geir Flatabø, styreleder Merete Askim og 
nestleder Gunn Karin Sakariassen. Til slutt hadde redaktør Johnny Carlsen et foredrag om 
motivasjon. Vi hadde nær kontakt med kjøkkenet, og vi fikk servert god og trygg mat.  
I tillegg har NPIF deltatt ved en rekke konferanser der vi har hatt stand og i noen av dem har 
leder holdt foredrag.  
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Likepersonsarbeidet er organisert forskjellig i de ulike regionene. Dette på grunn av ulik 

størrelse og ulik progresjon i likepersonsarbeidet. Det arbeides med å samle erfaringene og på 

sikt å strømlinjeforme grunnlaget for likepersonsarbeidet. Vi ønsker samtidig at det lokale 

særpreg og engasjement skal bevares. 

Mål for sentralt likepersonskurs var å rekruttere flere medlemmer til foreningen og å engasjere 

våre medlemmer til å forbli medlemmer. Mye av vårt arbeid innebærer formidling av erfaringer 

til nye medlemmer og da er målet vårt å kunne formidle kontakt til en lokal likeperson eller en 

likeperson med de samme erfaringer om vår problematikk.  Det å gjennomføre sentrale 

likepersonskurs der man blir trenet i å være en likeperson, i tillegg til å bli kurset i 

problematikken og få med seg nyttige matkurs, er av stor betydning for det lokale arbeidet 

videre. Likepersonsarbeid er en prioritert oppgave i alle lokallagene. Likepersonsarbeidet 

foregår på medlemsmøter, telefon, via e-post, guidet handleturer, matkurs og direkte kontakt.  

I 2016 hadde NPIF 43 registrerte likepersoner. 

 

Lokallagene 
 
NPIF-Østlandet: 
Styret som ble valg i 2015 gikk av ved årsmøtet i mars 2016. Det ble ikke valgt nytt styre. I 
desember 2016 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte og nytt styre ble valgt.  
 
NPIF- Rogaland: 
Styret har hatt 2 styremøter i tillegg til at styremedlemmene i perioder har hatt jevnlig kontakt 
på mail. Samarbeidet i styret har vært svært bra. 
 
På medlemsmøtet etter årsmøtet i mars innledet ernæringsterapeutene Hege Engedal Brun og 
Annbjørg Hellestræ med foredraget «Mat som medisin». Matintoleranse, kosthold til barn samt 
ernæringens betydning for psykisk helse ble omtalt. Det kom mange spørsmål i etterkant av 
foredraget.  
 
Høstens medlemsmøte fant sted 9. november på Lassa skoles. Vi fikk som i 2015 besøk av 
ernæringsterapeut Gunn-Karin Sakariassen. Temaet for kvelden var «Ernæringsterapeutens tips 
til mat for barn og unge på diett – nye produkter – nye muligheter». Det ble en engasjert dialog 
mellom foredragsholder og tilhørere, der mye nyttig informasjon ble utvekslet. 
 
På årets julebord i Madla bydelshus 20. november deltok drøyt 30 barn og voksne. Styret, i 
tillegg til enkelte andre medlemmer, sørget for rikelige mengder av blant annet gryteretter, 
karbonader, røykelaks, eggerøre, spekemat og salat. Kvelden inneholdt dessuten utlodning, 
konkurranse, allsang og aktiviteter for de minste.  
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NPIF-Hordaland: 
Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden, i tillegg har styret kommunisert på telefon og e-
post. Det har vært avholdt fire medlemsmøter i samarbeid med Forbundet Tenner og Helse 
Hordaland, pluss julemøte. 
 
I april ble det invitert til minglekveld/sosialt samvær med erfaringsutveksling. 

I mai arrangerte lokallaget foredrag ved Berit Nordstrand. Tittel på hennes foredrag: «Matens 

og tannhelsens betydning for din fremtidige helse».  

I september var det foredrag ved Randi Hovgaard. Randi fortalte om hvordan hun ble frisk av 

fibromyalgi gjennom dietten hun fikk anbefalt av NPIF, og hvordan hun holder seg frisk ved hjelp 

av diett, trening og kosttilskudd. 

I oktober inviterte vi til temakveld om diettmat. Diettmat og smaksprøver av diverse matvarer. 

Som brukerrepresentant i Helse Bergen har styreleder formidlet NPIF sitt innspill til pakkeforløp 

for psykisk helse og rus, inn til divisjon psykisk helse ved Haukeland Universitetssykehus.  

 

 
NPIF-Midt-Norge:  
Det har vært syv medlemsmøter på Voll 4-H gård. To har vært samtalemøter med medlemmer. 

De øvrige har vært temamøter: 

• Omega 3 v/ Merete Askim  
• Skype-møte med Fedon Lindberg fra Athen  
• Årsmøte og tema om individuelt tilpasset kosthold v/Rune Laugsand 
• Mage-tarm-problematikk v/ Merete Askim  
• Informasjon og demonstrasjon av Mediyoga v/ psykiatrisk sykepleier Bjørg Krogstad 

 
Av Arbeidsprogrammet for 2016, har vi hatt Mediyoga, 5 medlemsmøter (planlagt 2), og 
loddsalg. 
 
Styret har deltatt på kongressen: Psykisk helse i Trondheim i januar, med stand og innlegg. Styret 
har deltatt på Kostreforms kostholdskonferanse i Trondheim i oktober. 
 
 
NPIF-Troms: 
Styret har tidligere år forsøkt å ha aktiviteter som workshop og medlemsmøte, men interessen 
har vært lav, og dette har derfor ikke blitt prioritert. Det ble likevel holdt et surdeigkurs hjemme 
hos Elin i 02.06.16. Det ble en vellykket kveld med erfaringsutveksling, læring og hyggelig 
samvær. 
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