LEVE’ s formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord,
og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet,
opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

LEVE TELEMARK
ÅRSRAPPORT for 2020
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Fylkesstyrets struktur og organisering
Leve Telemark ble opprettet 1.9.2005.
Pr. januar 2020 har fylkeslaget ca. 40 medlemmer.

Styret i LEVE Telemark 2020 har 7 styremedlemmer og er sammensatt slik:

Trine Colseth Aaby (leder)
Rolf Klubben (nestleder)
Sonja Falch (styremedlem/sekretær)
Åse Matre Dalene (styremedlem/økonomiansvarlig)
May-Britt Hørsrud (styremedlem/ansvarlig Kafe Leve)
Kristin Kaste Lona (styremedlem/ungdomskontakt)
Line Sanderhoff (styremedlem)

LEVE Telemark har hatt tre styremøter i 2020.

Lokallag
Leve Telemark har pr. dato ikke lokallag.

Økonomi og finansiering
LEVE Telemark har i 2020 fått tilskudd fra begge kommunene, Skien og Porsgrunn.
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Regnskap LEVE TELEMARK 2020
Saldo fra kontoutskrift 31.12.2019

117 206,41

Utgifter
Drift kafe,møter etc
Gebyrer
Styremiddag fra LEVE
Totalte utg
Inntekter
Tilskudd fra Skien kommune
Tilskudd fra Piorsgrunn kommune
Tilskudd fra LEVE sentralt til Verdensdagen
Tilskudd fra Leve sentralt styremiddag
Grasrotandel Norsk Tipping
Gaver
Andel medlemskontigent fra LEVE sentralt
Kreditrenter
Totale innt
Saldo pr. 1.1.2021

3 500,80
667,50
2 676,00
6 844,30
25 000,00
10 000,00
5 000,00
2 676,00
1 667,82
3 500,00
4 850,00
27,00
52 720,82
163 082,93

Skien, 19.januar 2021
Åse Matre Dalene
Økonomiansvarlig

Aktiviteter gjennom året
Verdensdagen 10.september. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med flere
organisasjoner og LEVE er hovedarrangør. Arrangementet består av forskjellige
kulturinnslag og appeller/taler med fokus og ettertanke på berørte og etterlatte etter
selvmord.
Kafe LEVE. Møteplass for LEVE Telemarks medlemmer og andre interesserte. Kafeen
er både en sosial møteplass og har også funksjon som sorggruppe. Det er stort behov
for kafeen som pga Covid-19 har vært nedstengt fra mars til og med august, men klarte
å holde oppe i fem av årets måneder.
Skien kommune. Samtaler om selvmord og selvmordsforebygging med politikere,
fagfolk og andre personer som er berørt/etterlatte. Samtaler for å samle ideer og
forslag, tanker og erfaringer som innspill til det politiske miljøet.
3

Veileder for likepersoner. LEVE Telemark fikk tildelt veileder for våre likepersoner.
LEVE Telemark har fem likepersoner og støtten som ligger i å ha veileder for denne
tjenesten er viktig. Veileder er fra 2020 Berit Aanesen og i november holdt hun en
temakveld for våre likepersoner.
Medlemskontakt. LEVE Telemark sendte i november ut en forespørsel til sine
medlemmer om det var ønskelig med økt aktivitet i form av gå/prate-turer og
lunsjmøter. Det var liten respons, men antar at dette skyldes i stor grad situasjonen
knyttet til pandemien. Tiltaket tas opp igjen senere.
Også sommer – og juleavslutning med medlemmene måtte dessverre avlyses i år.
Medlemsmasse
Pr. utgang 2020 har LEVE Telemark ca 40 medlemmer.
Unge LEVE
Leve Telemark har ikke etablert Unge Leve.
Media/eksponering
I forbindelse med Verdensdagen som ble holdt i Ibsenhuset, Skien var Leve Telemark
eksponert både i NRK/radio og TV2.
Arrangementet ble også annonsert i sosiale medier og arrangementet ble «streamet»
Politisk arbeid
Etter initiativ og forespørsel fra helsepolitikere i Skien har LEVE Telemark deltatt i flere
møter om åpenhet og forebygging av selvmord. Møtene har hatt form av uformelle
sofasamtaler sammen med både berørte av selvmord og fagfolk. Samtalene har hatt
stor betydning og fått gode tilbakemeldinger som viktige innspill til det politiske miljøet
når det gjelder tiltakspakke for psykisk helse.
Porsgrunn kommune har eget brukerråd for Psykisk helsetjeneste og rusomsorg.
Leve Telemark v/Rolf Klubben har i flere år vært engasjert og deltatt i dette
brukerforumet og på den måten gitt nyttig innspill på vegne av LEVE. Brukerrådet er
sammensatt av flere etater/foreninger knyttet til psykisk helse.
Eventuelt/ Annet
LEVE Telemark hadde to delegater til det digitale Landsmøtet i LEVE og hadde to
deltakere på Fylkessamlingen.
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23.februar 2021.
Styret i LEVE Telemark:

Rolf Klubben
(nestleder)

Sonja Falck
(sekretær)

May-Britt Hørsrud
(styremedlem)

Kristin Kaste Lona
(styremedlem)

Åse Matre Dalene
(økonomiansvarlig)

Line Sanderhoff
(styremedlem)

Trine Colseth Aaby
(leder)
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