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Årsrapport 2018 for LEVE Vestfold 

Årsrapporten er basert på strukturen i LEVEs handlingsplan. LEVE Vestfold har arbeidet i 
henhold til vår Virksomhetsplan for 2018. 
 
1  STØTTE TIL ETTERLATTE OG BERØRTE VED SELVMORD 

 Tiltak for ivaretakelse (likemannstjeneste, sorggrupper, sosiale treff ol.) 
Likemannstjeneste; LEVE Vestfold har ni kursede likepersoner, hvorav åtte er aktive. 
I tillegg har vi arrangert med Koordinator funksjon og det er på trappene å få ordnet 
med Veileder. 
Samtalegrupper (sorggrupper); I Vestfold har vi to samtalegrupper. Gruppene drives 
av Ragnhild Løkke og Arne Elstad. Vi har en kurset gruppeleder til og vi vurderer 
f.eks gå grupper.  
LEVE Vestfold har hatt følgende sosiale arrangementer i 2018: 
[listen inneholder 14 arrangementer, som er fjernet] Blant arrangementene er månedlig Kafé LEVE 
med ulike temaer og foredragsholdere. Dette er et viktig møtepunkt for medlemmene 
bl.a. for åpenhet i samtaler. 
Kurs i livsmestring på Eidene, Tjøme; Kurset er et samarbeid mellom LEVE Vestfold 
og Markmanns & Dons. Etter hvert kom også LEVE Telemark og LEVE Buskerud 
med i samarbeidet. Ansvarlig for arrangementet er Veronica Poer. Kurset skulle ha 
vært avholdt høsten 2018, men ble skjøvet til februar 2019.  

 Tiltak rettet mot unge etterlatte (kontaktperson i fylkeslaget, lokale sosiale treff, aktiv 
markedsføring av nasjonale Unge LEVE-samlinger ol.) 
Unge LEVE Vestfold er egen gruppe i fylkeslaget og driver svært aktivt med leder 
Veronica Poer og nestleder Marthe C Moskvil Guttelvik i spissen. 
[listen inneholder 22 arrangementer, som er fjernet] 
[bildet er fjernet] Unge LEVE representant har fast plass i LEVE Vestfolds styre og deltar 
på alle styremøter. 
Søknad sendt til Vestfold Fylkeskommune om midler til prosjekt "Best før og etter" 
som skal rettes mot ungdom og lærere i videregående skole, i første omgang. VFK 
bevilget 300 000 kroner til prosjektet, noe som nok er noe av det største et fylkeslag 
har mottatt noen gang. 
Det søkes å få prosjekt «Best før og etter» også inn i et utvalg skoler på lavere trinn. 
Marthe C Moskvil Guttelvik er registrert Likeperson. 
 

2  SELVMORDSFOREBYGGING 
 Tiltak for kompetansebygging innen selvmordsforebygging (VIVAT-kurs, relevante 

foredrag i fylkeslagets regi ol.) 
[listen inneholder 22 arrangementer/tiltak, som er fjernet] 

 Aktivitet ved Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september 
[listen inneholder 3 verdensdags arrangementer, som er fjernet] 
[bildet er fjernet] 
 

3  KOMMUNIKASJON 
 Media/eksponering (oppsøke media med lokale saker/historier, utsending av 

pressemelding fra LEVE sentralt, gjennomslag for ulike medieoppslag ol.) 
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[listen inneholder 7 mediaoppslag, som er fjernet] 
 Politisk arbeid (brev til og møter med lokale politikere, sende høringssvar ol.) 

Vestfold Fylkeskommune har hatt offentlig høring ifm. oppdatering av «Regional plan 
for folkehelse». LEVE Vestfold ga innspill om at Vestfold Fylkeskommune bør gå inn 
for nullvisjon mot selvmord.  

 Internkommunikasjon med medlemmer (info på e-post eller sms, lokale nyhetsbrev ol) 
Det er sendt ut 13 medlemsbrev til medlemmer i løpet av 2018 (e-post, sms og brev).  

 Samarbeid med andre instanser (RVTS, andre frivillige organisasjoner ol.) 
[listen inneholder 21 samarbeids arrangementer, som er fjernet] 
 

4  ORGANISASJON OG ORGANISASJONSUTVIKLING 
 Fylkesstyrets struktur/organisering (styre- og utvalg, fordeling etterlatte/fagpersoner) 

Leder Egil Berg*, Nestleder Ragnhild Løkke (fag), Sekretær Bård Guttelvik*, 
Kasserer Arne Elstad*, Unge LEVE Veronica Poer*, Styremedlemmer Randi Beck* 
og Tove Guttelvik* (*: Etterlatt) 
Kafé komité: Arne Elstad, Anny Dahlen, Margareth Valmestadrød, Ragnhild Løkke er 
med mhp. programmet 
PR & Sponsor komité: Bård Guttelvik, Veronica Poer, Ragnhild Løkke 
Verdensdag komité: Ragnhild Løkke, Arne Elstad, Randi Beck, Liv Arntzen, Veronica 
Poer 
Unge LEVE komité: Veronica Poer, Marthe C Moskvil Guttelvik, Christoffer Vestli, 
Thomas Poer, Ulrikke Solberg 
Valg komité: Heidi Hope, Gry Nygaard Andersen, Janne Therese Hagevik 
Styret har avholdt 10 styremøter og behandlet 173 saker. 
LEVE Vestfold har to faste styremedlemmer i Sentralstyret; Berit Skog og Arne 
Elstad. 

 Lokallag - Pt. Ingen 
 Økonomi og finansiering (budsjett og regnskap, søknader/tilslag midler ol.) 

Fylkeslaget har en sunn økonomi og for året 2018 har vi et stort overskudd ifht. 
underskudd i 2017. 
Unge LEVE Vestfold mottok 300 000 kroner fra Vestfold Fylkeskommune til prosjekt 
"Best før og etter". Disse midlene holdes helt adskilt fra LEVE Vestfolds regnskap. 

 Aktiviteter knyttet til utvikling av fylkeslaget og som ikke dekkes av punkter over 
(tiltak for å øke medlemstall, tiltak for rekruttering til styrer og utvalg ol.) 
Tiltak for å øke medlemstall; «Vi gjør mye i LEVE og Unge LEVE for å markedsføre 
oss, og sådan driver vi rekruttering». 
Tiltak for rekruttering til styrer og utvalg; Vi ser at det for 2019 var vanskelig å fylle 
opp styret og må søke tiltak for å rette på dette til neste gang.  
[bildet er fjernet] 

 Antall medlemmer (inkl. info om nedgang/oppgang fra forrige år). 
Deltager.no systemet er ikke oppe og går, slik at vi ikke vet nøyaktige historiske tall.  
I medlemslisten på deltaker.no er det i januar 2019 som følger; Familiemedlemskap= 
31, Enkeltmedlemskap=54 og Studentmedlemskap=7 dvs totalt=92 / 123 
 

5  EVENTUELT/ANNET  
 Gaver 

Vi har mottatt 118 414 kroner i gaver fra foreninger, lag, private, tipping og 
kommuner. [listen er fjernet]   

 Prosjekt «Best før og etter». [Prosjektbeskrivelse er fjernet]   
 


