
Årsberetning Brandbu Sanitetsforening 2020 
 

Styret i foreningen har i 2020 bestått av: Leder Marit Torill Friskop Bjørnerud, nestleder 
Anne Lise Berg, kasserer Anne Marie Solstad, sekretær Solveig Kalstad Brenden, 
styremedlem May Brit Mogerhagen, varamedlemmer Eva Bakken og Inger Berit Overen. 
 
Møteaktiviteter BSF: 
Det er avholdt 9 styremøter og 59 saker er behandlet i løpet av inneværende år. I tillegg til 
årsmøtet i februar 2020, er det avholdt 6 medlemsmøter mot 9 i 2019. 2020 er blitt 
Coronaens år hvor kampen mot pandemien og krav / råd fra myndigheter har gitt 
begrensninger for virksomheten. Da landet ble stengt ned 12. mars 2020 fikk det 
konsekvenser for vår aktivitet også. Vi fikk mye nytt å forholde oss til i hverdagen; Antibac, 
munnbind, restriksjoner, smittevern, kohort, avstand, meter’n og mere til. Allikevel må vi si 
oss fornøyd med at vi har holdt aktiviteten såpass oppe og har hatt en viss kontinuitet i 
foreningens arbeid.  
 
Vi har nå ca.150 medlemmer, hvorav 17 nye i 2020. Mellom 20 og 30 medlemmer kommer 
på møtene våre. Temaer dette året har vært;  

• Livreddende førstehjelp og hjerte-lungeredning med kursholder Elin Skovly fra 
Norsk Folkehjelp. 

• Status for Frivillighetssentralen ved leder Øyvind Haslestad. 
• Demens ved Kristin Reitan som har skrevet en bok om dette. 
• NKS som forskningsaktør ved Britt Olssøn fra NKS sentralt. 

 
Aktiviteter gjennom året som har bidratt med inntekter er salg av fastelavnsris, basar, 
loddsalg på medlemsmøter, medlemskontingenten, gaver og momsrefusjon. 
 
Økonomisk støtte til NKS sine sentrale fond:  

• Kreftfondet  
• Kvinnemedisinsk forskningsfond  
• Forskning til beste for barn og unge  
• Fond for revmatologi  
• Fond for psykiske lidelser  
• Osteoporosefondet  
• "Min dag i dag"  
• Fond for utenlandssatsinger 

I 2020 har vi gitt et større beløp enn vanlig til Kvinnemedisinsk forskningsfond i NKS, totalt 
kr 100 000,-. I tillegg bidrag til S.O.S Barnebyer og Kirkens S.O.S. 

Økonomisk støtte lokalt: 
• Brandbu skolekorps 
• Dagsenteret på Marka 
• Frivilligsentralen i Brua  
• Brandbu barneskole, skolelunsj 



• Moen skole, julegrøt  
• Landsbyen Brandbu med pengestøtte øremerket blomster  
• Paraidrett 
• Gavesjekker før jul utdelt gjennom Helsestasjon til barnefamilier. 
• Arena Gran – aktivitetstilbud til barn/unge. 
• Spleis til Brandbu barneskole, Moen skole og Brandbu skolekorps. 
• Fontenehuset Gjøvik 
• Kirkens S.O.S 

Aktiviteter initiert sentralt gjennom NKS og andre lokale initierte aktiviteter: 
• Kløvertur Marka med vaffelsteking annenhver torsdag – til 12/3-2020. 
• Kløvertur for medlemmene hver torsdag. Har vært veldig aktive dette året. 
• Lesevenn på Brandbu barneskole annenhver mandag – til 12/3-2020 
• Fredrikkestrikk er gjennomført gjennom hele året og vi har levert 134 pakker med 

sokker og håndklær mm til helsestasjon på Jaren. 
• Utdeling av gaver til Brandbu Skolekorps, Dagsenteret på Marka, Landsbyen 

Brandbu, paraidrett og Brandbu barneskole.  
• Omvisning og orientering på Fontenehuset på Gjøvik i juni. 
• Smittevernsfrakker – sying – oppdrag fra Gran kommune gjennom 

omsorgsberedskapsgruppa. 
• Laget mat til smitteverngruppa - oppdrag gjennom omsorgsberedskapsgruppa. 
• Orklamidler; vi har i 2020 fått tildelt kr 105 000,- totalt som vi har delt ut igjen i form 

av mat, hygieneartikler mm, samt litt ekstra godterier i posene til barnefamiliene før 
jul. Dette har skjedd i samarbeid med de andre sanitetsforeningene i Gran kommune 
og utdeling har vi gjort i samarbeid md NAV Hadeland, helsestasjon, psykisk helse og 
Grans ordfører Randi Eek Thorsen. Kiwi i Brua har vært storartet i denne forbindelsen 
med godt rabatterte varer, slik at vi fikk mest mulig for pengene. 

• Inspirasjonskorpset – kurs gjennom frivillighetssentralen. Marit deltok 
• Kurs i styrearbeid gjennom frivillighetssentralen, Marit og Anne Lise deltok. 

 
På grunn av pandemien, smittevern, avstandskrav mm ble det i 2020 avlyst mange 
arrangementer. Noe lot seg arrangere via nett, og ble ivaretatt over Teams- eller Zoom. 
 
Vi har også deltatt på: 

• Duar'n, i løpet av året - stilte med 4-5 personer ca. en gang i måneden.  
• Årsmøte i Trivselshuset, Frivilligsentralen hvor vi har to stemmer. 
 

 
Brandbu 4. februar 2021 
 
Solveig Kalstad Brenden 
sekretær 


