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Årsmelding 2013 

Kostreform for bedre helse 

 

Styret 

Styret fikk etter årsmøtet i april 2013 og senere konstitusjon følgende sammensetning: Jan-Øyvind 

Lorgen (leder), Pål Jåbekk (leder, Fagrådet), Anne Karin Gjørtz (nestleder), Geir Finnbråten (kasserer), 

Caroline Berg Eriksen (lokallagsansvarlig), Birgitte Winther (sekretær), Elizabeth Knudsen 

(styremedlem), Lars Kristian Eriksen (styremedlem).  

Som varamedlemmer ble valgt Julia Schreiner Benito, Linn Kristin Brænden og Øystein Bekkevold. 

Caroline Berg Eriksen og Lars-Kristian Eriksen trakk seg fra styret i september 2013. Linn Kristin 

Brænden og Julia Schreiner Benito trådte inn i styret i deres sted som henholdsvis lokallagsansvarlig 

og styremedlem. I januar 2014 trakk Jan-Øivind Lorgen seg som leder. Anne Karin Gjørtz har fungert 

som leder frem til Landsmøtet. 

 

Møtevirksomhet 

Det er blitt avholdt 7 ordinære styremøter i perioden 01.01.2013 – 31.12.2013. Noen av møtene har 

vært avviklet som rene telefonmøter. I tillegg har styret behandlet saker i elektroniske møter. Styret 

har behandlet 36 forskjellige og protokollførte saker.  

 

Nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook 

Ettersom det på siste landsmøte ble etterspurt flere nyhetsbrev, har styret valgt å opprioritere dette 

igjen. Det er fra mai til desember sendt ut 7 nyhetsbrev til alle medlemmer med kjent e-postadresse. 

I tillegg er arbeidet med å oppgradere hjemmesiden fortsatt. 

Hovedsiden på Facebook har pr. 23.03.2014 3 287 likere.  



 
 

Ved siden av elektroniske medier, er arrangementene ved fylkes- og lokallagene et viktig 

kommunikasjonsmiddel med medlemmene1. Flere lokale enheter har også etablert egne 

facebooksider og holder høy aktivitet. 

Det ser ut til at Facebook er et egnet medium til å nå mange mennesker. Vita Hjertego’-innlegget 

høsten 2013 ble sett av nærmere 300 000 mennesker. Det er en god måte å spre kunnskap om 

Kostreform som navn og forening. Det er i midlertid ikke sikkert at dette genererer så mange direkte 

medlemmer eller aktivitet ellers.  

 

Landsmøte og seminarer 

Fylkeslaget Rogaland sto for det tekniske arrangementet av landsmøte i 2013. I samme forbindelse 

arrangerte Landsstyret og Fagrådet et fagseminar på Rica Airport Hotel i Stavanger (Sola). Seminaret 

trakk 76 deltagere hvorav 27 ikke var medlemmer. 20 av disse ble medlem på stedet. Samlet sett var 

det et svært vellykket arrangement. Samme type arrangement vil bli iverksatt i forbindelse med 

Landsmøtet i 2014 med Fylkeslaget Oslo og Akershus som teknisk arrangør.  

 

Extrastiftelsen 

Det er i perioden søkt om midler fra Ekstrastiftelsen til to ulike prosjekter: 

- Støtte til målrettet non-profit-arbeid gjennom Senter for sunnere barn 

- Dokumentarfilmen «Hvordan holder de seg friske?» (Filmpraksis) 

Dessverre er det heller ikke i år bevilget penger til våre prosjekter. 

 

Fagrådet 

Fagrådet har i perioden hatt regelmessige møter og det har blitt skrevet referat fra møtene. 

Rådet har fått egen mailadresse (fagradet@kostreform.no) og sørget for å komme på mailliste for 

nyhetsvarsler fra viktige organer som blant annet Mattilsynet og Helsedirektoratet. Det er opprettet 

kontakt med Norges bonde- og småbrukarlag som ønsker å samarbeide med Kostreform fremover.  

Fagrådet har også laget en definisjon av lavkarbokosthold og vært i kontakt med Standard Norge om 

denne definisjonen. 

Rådet har søkt midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektene det ble søkt støtte til 

fikk ikke midler. 

I 2012 ble det vedtatt at fagrådet skulle ha en mer proaktiv rolle. Dette har vist seg å være vanskelig å 

følge opp. Årsaken ligger i stor grad i at fagrådets medlemmer ikke har særlig tid til å jobbe på denne 

måten. Det har blitt diskutert hvilken rolle fagrådet bør ha og hvordan rådet best kan jobbe. Det er 

                                                             
1 Det vises til fylkeslagenes egne årsmeldinger 



 
 

bestemt at fagrådet skal få en egen side på Kostreforms nye nettsider hvor rådets medlemmer skal 

kunne skrive faglig om både dagsaktuelle saker og andre saker for slik sett å bidra til å sette 

dagsorden og skape debatt.  

Ikke alle faggruppene har fungert som ønskelig og det har vært lite proaktivt arbeid fra gruppene. 

Faggruppen for sosiale medier har jobbet med å øke synligheten på sosiale medier og har i stor grad 

lyktes med dette. Facebooksiden til Kostreform har økt stort i omfang (1200 liker i mars 2013 til 3200 

i mars 2014) og foreningens Twitterside er på ny oppe og går. 

Fagrådet har i perioden bestått av: 

Pål Jåbekk (leder), master i idrettsvitenskap 

Anne Karin Gjørtz, sykepleier 

Erik Hexeberg, lege, dr. med., MBA, spesialist i indremedisin 

Frode Lavik, lege dr. med 

Fedon Lindberg, lege, dr.med. spesialist i indremedisin 

Inge Lindseth, klinisk ernæringsfysiolog, cand. scient. 

Dag Viljen Poleszynski, MS/MBA, ernæringsfysiolog cand. scient., dr. philos. 

Jan-Øyvind Lorgen, lege dr.med. (trakk seg fra fagrådet 23.januar) 

Sekretær for fagrådet: Birgitte Winther 

 

Fylkes- og lokallag 

Aktiviteten i fylkeslagene er svært varierende. Det er ikke blitt opprettet nye fylkeslag i 2013. Innen 

15. mars 2014 har kun to fylkeslag sendt inn papirer (årsmelding og regnskap). 

Foreningen har pr. i dag ingen lokallag. 

 

Medlemsutvikling 

Pr. 31.12.2013 har Kostreform for bedre helse 987 aktive medlemmer. Dette er en nedgang på 85 

medlemmer fra samme tidspunkt i fjor.  

 

Økonomi 

Regnskapet viser et overskudd på kr 62 610,- 

2013 var første år med nye ordning for kontingentrefusjon til fylkeslagene. Tidligere avsatt, men på 

grunn av manglende aktivitet ikke utbetalt grunnstønad, er blitt tilbakeført med kr 19 962,-. Dette er 

en ekstraordinær føring i forbindelse med omleggingen økonomien.  

Fylkeslag under oppstart anmodes om å søke tilskudd til aktuelle prosjekter inntil de blir en del av 

den ordinære kontingentrefusjonsordningen.  

 



 
 

Annet 

Kostreform for bedre helse har i 2013 avviklet telefontjenesten for medlemmer. Dette er i tråd med 

de nye vedtektene der organisasjonen ikke lenger skal være en pasientforening, men en helsepolitisk 

organisasjon. 

Kostreform for bedre helse har klaget Mills inn for Mattilsynet/Forbrukermyndighetene for brudd på 

markedsføringsloven i forbindelse med markedsføringen av Vita hjertego’ margarin.  

Kostreform for bedre helse var representert på Lille Månes vellykkede høstkonferanse på Høyres Hus 

i november.  

Det har i 2013 vært vanskelig å drive optimalt styrearbeid. To styremedlemmer trakk seg høsten 

2013, og leder trakk seg i januar 2014. Dette er svært uheldig for et effektivt arbeid, og også med 

tanke på kontinuitet og kunnskapsoverlevering fremover.  

 

 

Styret i Kostreform for bedre helse 
I april 2014 
 

 

Anne Karin Gjørtz  Pål Jåbekk   Geir Finnbråten  
fungerende leder  fagrådsleder   kasserer 
 
 
 
Birgitte Winther  Linn Kristin Brænden  Elizabeth Knudsen 
sekretær   lokallagsansvarlig  styremedlem 
 
 
 
Julia Schreiner Benito  Øystein Bekkevold 
styremedlem   varamedlem 
 

  



 
 

 

 

Til landsmøtet i Kostreform for bedre helse 

 

Årsregnskap 

 

  
Budsjett 

2013 Regnskap2013 
Budsjett 

2014 

Inntekter       

Medlemmer, note 1 330 000 303 710 355 000 

Andel kontingent til fylkes- og lokallag, 
note 2 -153 000 -87 220 -150 000 

Renter 4 000 3 942 5 000 

Sum inntekter 181 000 220 432 210 000 

        

Kostnader       

Lokalleie / Bevertning 10 000 0 5 000 

Pc/data 2 500 699 1 000 

Regnskapsprogram 2 000 2 032 2 100 

Hjemmeside 5 000 235 10 000 

Grunntilskudd fylkes- og lokallag   0 2 000 

Tilbakeført tidl grunntilskudd, note 3   -19 962 0 

Årsmøte/Fagseminar/Lokallagsseminar 90 000 121 815 110 000 

Kurs/reiser 10 000 3 533 10 000 

Aktivitetsmidler til fylkeslagsprosjekter 23 000 5 500 10 000 

Tlf. medlemskontakt, note 4 12 000 8 000 0 

Honorar 4 000 4 000 4 000 

Kontorrekv. 5 000 5 692 6 000 

Frimerker/porto 15 000 13 267 15 000 

Trykksaker 10 000 5 149 10 000 

Markedsføring 10 000 4 966 10 000 

Kostnad nettbank 2 500 2 896 3 000 

Sum kostnader 201 000 157 822 198 100 

        

Resultat -20 000 62 610 11 900 

 

 



 
 

 

 

2013 2012 
Eiendeler: 

  Bankinnskudd, drift 13 960 86 074 

Bankinnskudd, høyrente 403 957 300 204 

Sum bankinnskudd 417 917 386 278 

   Fordring mot fylkeslagene, note 5 600 0 

Beholdning frimerker 3 858 3 520 

Sum fordringer/eiendeler 4 458 3 520 

Sum bankinnskudd og eiendeler 422 375 389 798 

   Gjeld og egenkapital: 
  Revisjon 4 000 4 000 

Gjeld til fylkeslagene 0 30 033 

Sum gjeld 4 000 34 033 

   Egenkapital pr. 01.01 355 765 305 126 

Årets resultat 62 610 50 639 

Egenkapital pr. 31.12 418 375 355 765 

   Sum gjeld og egenkapital 422 375 389 798 

 

 

 

Noter: 

1 Det er lagt til grunn en økning i medlemsmassen med 200 medlemmer (budsjett) 

     

2 Beregnet kontingentrefusjon til fylkeslagene utgjør kr 131 740,-.  
Av dette er 87 220,- utbetalt til aktive lag. 

     

3 Tilbakeføring av tidligere avsatt grunnstønad skyldes manglende aktivitet/ nedleggelse 
av lokallag og overgang til ny ordning med kontingentrefusjon. 

     

4 Telefontjenesten er avviklet pr. 01.09.2013   

     

5 Utestående fra Oslo/Akershus    

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

Innkomne forslag 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Aktivitetsplan for 

Kostreform for bedre helse 

 

Med de endrede vedtektene fra 2012 har Fagrådet fått en mer sentral rolle i Kostreforms arbeid. 

Ettersom debatter om kosthold og helse bør være kunnskapsbaserte, vil det være fagrådet som er 

Kostreforms spydspiss i helsedebatten. Skal Kostreform bli en gjenkjennelig aktør, krever det 

gjentatte medieoppslag hvor foreningens navn går igjen. Det er derfor styrets ønske at alle 

tillitsvalgte som opptrer i den offentlige kostholdsdebatten synligjør sin tilknytning til foreningen. 

Fagrådet skal ikke bare besvare henvendelser fra medlemmene og styret, men også «formidle aktuell 

forskning innen foreningens virkeområde». Det arbeides kontinuerlig med å styrke fagrådets 

proaktive og eksterne rolle. 

Kostreforms målgrupper er mange. Vi ser derfor at det er en balansegang mellom å fokusere på 

enkeltgrupper og å være synlig i bredden. Det er viktig at vi tar innover oss at vår profil i forhold til å 

gi individuelle råd nå er noe annerledes enn ved foreningens oppstart. Dette må også reflekteres i 

arbeidet i fylkeslagene. 

Det vil ikke bli lagt vekt på å opprette nye fylkeslag i 2014. Der det naturlig oppstår initiativ til å 

etablere eller re-etablere fylkeslag, vil dette bli støttet av styret. 

Landsmøtet i 2013 vedtok å sette barnehagemat i fokus. I året som har gått har vi sett at dette er et 

tema som engasjerer og skaper temperatur i den offentlige debatten. Både på grunn av dette og at 

på grunn av at dette er et viktig tema, vil styret opprettholde dette som fokusområde i året som 

kommer.  

Hovedoppgaver og mål: 

Planlegge og gjennomføre det faglige seminaret lørdag 26. april. 

Invitere faglige søknader til å søke via Kostreform til Ekstrastiftelsen. 

Søke støtte fra Ekstrastiftelsen til å utarbeide kunnskapsbasert informasjon til medlemmene 

og andre som søker informasjon hos oss. 

Følge opp satsningsområdet 2013/2014: Kartlegge og sette fokus på barnehagemat, spesielt 

med tanke på bruken av margarin vs. smør. 

  



 
 

 

 

 

Til landsmøtet 2014 i Kostreform for bedre helse 

 

Styrets forslag til kontingentsatser og –fordeling for 2015 

 

Kontingenten foreslås uendret for 2015 for alle kategorier og med følgende satser: 

 

Hovedmedlem kr 350,- 

Pensjonist-/studentmedlemskap kr 250,- 

Foreningsmedlem kr 500,- 

Bedriftsmedlemskap kr 1 000,- 

 

Satser for kontingentfordeling mellom hovedforeningen og fylkes- og lokallag foreslås uendret og 

med følgende satser: 

Hovedforeningen 40 % 

Fylkeslag 30 % 

Lokallag 30 % 

 

For de områder der det ikke er opprettet lokallag, foreslås følgende fordelingssatser: 

Hovedforeningen 60 % 

Fylkeslag 40 % 

 

Forutsetning for å bli tildelt midler via kontingenfordelingsordningen er at årsmelding med aktivitets-

rapport og årsregnskap for foregående år er innsendt. 

Grunnlaget for fordelingen er antall betalende medlemmer med postnummer i gjeldende område.  

Kontingentfordelingen foretas hvert år pr. 15. februar og 15. september. 

  



 
 

 

 

Til landsmøtet 2014 i Kostreform for bedre helse 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt landsstyre 

Erik Hexeberg, leder, ny 1 år   Øst 

Pål Jåbekk, leder Fagrådet 1 år   Sør 

Bjarte Bakke, ny 2 år   Øst 

Per Bjønnes Kristiansen, ny 2 år   Sør 

Julia Schreiner Benito, ny 2 år   Øst 

Geir Finnbråten, ikke på valg,    Øst 

Elizabeth Knudsen, ikke på valg    Nord 

Vararepresentanter: 

Linn Kristin Brænden 1 år   Sør 

Marianne Hinna Fjogstad 1 år   Vest 

Birgitte Winther 1 år   Øst 

 

Styrets innstilling til ny valgkomité: 

Svanhild Stokke, valgt frem til 2015 (ikke på valg), leder 

Jan Mesicek (ny) 

Anne Karin Gjørtz (ny) 

 

Styrets innstilling til revisor 

Toril Grue, gjenvalg 1 år 


