
ÅRSMELDING FRÅ EKNE SANITETSFORENING FOR 2019. 
Ekne sanitetsforening hadde årsmøte 27. februar 2020. 

Der kunne vi konkludere med at vi hadde hatt eit aktivt år. Vi er 37 
medlemmer og fekk 3 nye medlemmer i løpet av året. Det var 
svært gledeleg. Laget har hatt 8 medlemsmøter og i tillegg deltatt 
på fellesmøte på Nord Universitet. Det var i samarbeide med dei 
øvrige lokallaga i Levanger. 
Fokuset var på følger av vold mot barn og forebygging av vold mot 
barn. Omsorgsberedskapsgruppa hadde også fellesmøte. Temaet 
der var førstehjelp. Lokalt samarbeide dreier seg også om drift av 
Rødkløverhuset ved sykehuset Levanger. Alle foreninger bidrar 
økonomisk til drift av huset og vår forening har også 1 
representant i styret. 

Vi har også samarbeidd med Spiren sanitetsforening på Ekne. 
Dette i form av strikkekafe og Kløvertur. NKS var 
samarbeidspartner ved TV-aksjonen og vi ga både økonomisk og 
praktisk bistand. 
Medlemsmøtene held vi i fellesrommet på Smihaugen borettslag. 
Dette rommet leies ut en del. Ekne sanitetsforening administrerer 
utleien og har skaffa til veie utstyret til rommet. I 2019 kjøpte 
foreninga inn nytt kjøleskap. Foreninga er representert i styret for 
borettslaget. 
Foreninga forsøker å ha tema på medlemsmøtene våre. Sist år 
kom Safora Hakimi og fortalde om oppvekst og forhold for jenter 
og kvinner i Afghanistan. Solfrid Vestli hadde foredrag om 
stadnamn på Ekne, der greidde ho ut om bakgrunnen for mange 
av gårdsnamna. I august var Ingeborg Vold på besøk og 
informerte om osteoporose og Oddny Furunes Gumaer kom i 
november og ga oss eit innblikk i sine opplevingar på reiser 
gjennom livet på oppdrag i Myanmar og Syria. 

Alle våre møter er åpne så dei som er interesserte i å lytte til 
kveldens tema er alltid velkomne. 
Inntekter får vi først og fremst av loddsalg på medlemsmøter, 
basarmøte med mange fine premiar, både heimelaga og innkjøpte 
ting, og kontingent. I fjor tok vi opp ein gammel basisaktivitet for 
NKS, salg av maiblomster. Det var vellykka. Lokalbefolkninga er 



flinke til å kjøpe lodd og å støtte foreninga generellt og det er vi 
glade for. 
Lokalt ga vi i fjor bidrag til «The Happening». Dette var eit 
alkoholfritt arrangement i Levanger natt til 1. mai for unge mellom 
13 og 18 år. 1. mai serverte vi kaffe på Smihaugen etter 
markeringa i Falstadskogen. Medlemmene serverte også 
skolefrukost til alle elevar på Ekne skole ved skolestart. I samband 
med høsttakkegudstjenesta stod vi for pynting i kirka og kirkekaffe 
på Smihaugen. Ein hyggeleg tradisjon før jul, som vi held fast ved, 
er blomsterhelsing til alle Eknesbygg over 80 år. Uansett om dei 
enno bur på Ekne, eller har flytta i omsorgsbolig eller på 
helseheim.   
BURG, barne- og ungdomsrevmatikergruppa i NT fekk økonomisk 
støtte til et arrangement. Estlandskomiteen i Trøndelag Nord 
sender kvart år hjelp til barnehjem i Estland. Vi støtter dette 
arbeidet økonomisk. På nasjonalt plan støtter vi NKS sine 
forskningsfond: kvinnemedisinsk forskning, forskning knytta til barn 
og unge, psykiske lidelsar, osteoporose, revmatologi, dessutan 
Min dag i dag og utanlandsk søsterorganisasjon. 

Styret held fram som i fjor: Kirsten Inderberg, leder. 
Styremedlemmer er Ingrid Leverås, Jorunn Daling, Bjørg Augdal 
og Berit G. Stavseth. 
Varamedlemmer er Ragnhild Hynne og Bjørg Tendstrand 
	


