
Årsrapport for lag 2018 

For perioden 01.01. - 31.12.

Mental Helse 

Kommune 

Fylke 

Styrets sammensetning per 31.12 
Leder: Funksjonsperiode: 

Nestleder: Funksjonsperiode: 

Sekretær: Funksjonsperiode: 

Kasserer: Funksjonsperiode: 

Styremedlem: Funksjonsperiode: 

Styremedlem: Funksjonsperiode: 

Styremedlem: Funksjonsperiode: 

1. Varamedlem: Funksjonsperiode: 

2. Varamedlem: Funksjonsperiode: 

3. Varamedlem: Funksjonsperiode: 

Underskrift leder (eller to av styrets medlemmer) per 31.12 

Sted/ dato Signatur 

Navn med blokkbokstaver 

Utfylt og signert årsrapport sendes til: 

post@mentalhelse.no 

Eller:  

Mental Helse 

Storgata 38 

0182 Oslo 

  Lagets kontonummer: 

  Lagets gjeldende postadresse: 

  Er laget registrert I Frivillighetsregisteret?   Ja Nei     



Årsrapport for lag 2018 

Likepersonsaktivitet (oppsummert for hele året) 

Antall dager møteplassen har vært åpen1 

Antall dager utenfor møteplass (annen gjennomført likepersonsaktivitet som samalegruppe 

/ aktivitetsgruppe og / eller temabaserte samlinger 2  

Antall kursdager (minimum to ganger 45 minutter per kursdag) 3 

Totalt antall aktiviteter 

Antall likepersoner som har tatt ansvar for gjennomføring av aktivitet (skjema Likepersoner) 4 

Forklaring på tabellen over: 

1 Krever vedlagt liste over hvem som har hatt ansvar for de enkelte dagene (Skjema nr 1) 
2 Krever program eller beskrivelse av aktivitet, samt ansvarlig likeperson (Skjema nr 2) 
3 Dersom kurset er rapportert gjennom Kursadmin i Funkis, kan en kopi av 

kursoppsummeringen legges ved som vedlegg. Dersom kurset ikke allerede er rapportert i 

KursAdmin kreves vedlagt program og / eller beskrivelse av kurs, samt hvem som har hatt 

ansvar for kurset.  
4 Krever vedlagt liste over active likepersoner (Skjema nr 3) 
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