Årsberetning 2017

1. Foreningens art
Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale er en landsomfattende organisasjon for
personer som stammer og personer med løpsk tale, og andre som er interessert i stamming og
løpsk tale. Foreningen har som formål å arbeide for å bedre situasjonen for personer som
stammer og/eller har løpsk tale.
Norsk stammeforening ble stiftet av Bjørn Jansen, Eivind Norrud og Tor Raudajoki 24. oktober
1976 på en hytte tilknyttet Halmrast skole. Foreningens vedtekter ble første gang vedtatt på
årsmøtet 17. november 1979, og er revidert ti ganger siden, senest under årsmøtet 2016.
Foreningen skiftet til dagens navn under ekstraordinært årsmøte 22. oktober 2016 i Trondheim.
2. Medlemstall
I 2017 hadde foreningen 480 betalende medlemmer. Av disse var 305 hovedmedlemmer, 84
familiemedlemmer (registrert på samme bostedsadresse som hovedmedlemmet) og 91
fagpersoner. Medlemstallet er gjennom 2017 gått ned med 13 medlemmer. En vesentlig årsak til
nedgangen er problemer med utsending av faktura fra medlemsregisteret Zubarus.
Foreningen har cirka 560 aktive medlemmer som vil motta faktura i 2018. Aktive medlemmer er
alle som er registrert i medlemsregisteret, uavhengig om medlemskontingent er betalt.
3. Styrets virksomhet
Styret har arbeidet videre med tidligere års arbeid med rekruttering, samt videreutvikle arenaer
for våre medlemmer. Vi har holdt fire store arrangementer: årsmøtehelg (Vårseminar) (mars),
sommerleir for barn (Familieweekend) (juni), Nordisk seminar (september) og ungdomsleir
(Ungdomsweekend) (oktober).
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Det har vært arrangert seks styremøter i 2017, og rundt 60 saker er behandlet. Det første
styremøtet etter årsmøtet ble arrangert via Skype, noe som fungerte bra. De andre styremøtene
har vært på kontoret, først i et kontorfellesskap like ved Oslo City (september 2016-juni 2017),
og senere på det nåværende kontoret vi deler med Afasiforbundet i Torggata (siden juni 2017).
En stor del av styrets arbeid har vært å finne nye måter å finansiere foreningen på, styrke
lokallagene, og være mer synlige og aktive på sosiale medier som Facebook og YouTube, samt
arbeide mer målrettet for å rekruttere flere unge medlemmer. I 2017 arrangerte vi den aller første
ungdomsleir for unge som stammer og/eller har løpsk tale, med styremedlem Morten Hagen
Blokkdal som hovedansvarlig.
I begynnelsen av desember 2017 ble leder Martin Aasen Wright sykmeldt etter hjerneslag. Da
trådte nestleder Jon-Øivind Finbråten inn som stedfortredende leder. Oscar Aaslund Hovin
rykket da inn som styremedlem og fungerende nestleder frem til årsmøtet 2018. Finbråten og
Hovin har i sykmeldingsperioden gjort en helt eksemplarisk innsats for NIFS.
Den største utfordringen styret har opplevd, har vært at det ofte har vært vanskelig å få til en god
delegering av oppgaver. Blant annet har vi slitt en del med medlemssystemet Zubarus, som har
bydd på en del ekstra utfordringer, både på det administrative og det økonomiske plan. Det har
vært lagt ned mange timer fra styret på å løse problemene som har dukket opp i Zubarus, men nå
som vi har identifisert utfordringene med systemet, har vi en plan om hvordan vi løser dette
videre.
Nestleder Jon-Øivind Finbråten stiller ikke til gjenvalg under årsmøtet 2018. I løpet av de fire
årene han har sittet i styret har NIFS hatt en sterk positiv utvikling når det gjelder medlemsvekst,
politisk påvirkning mot logopedmiljøet og myndigheter, og synlighet. Denne utviklingen kan vi i
stor grad takke Jon-Øivind for.
4. Økonomi
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 25 914,- mot et overskudd på kr 72 721,- for
2016. Det er flere årsaker til at det ble underskudd i 2017, og styret har kontroll på den
økonomiske situasjonen.
For å peke på noen årsaker til underskuddet, som ikke er vesentlig sett i sammenheng med
inntekter på kr 1.531.121,- og totale kostnader på kr 1.564.384, har det blant annet ikke vært
medlemsvekst i 2017. I tillegg til dette har det i 2017 påløpt kostnader til brosjyrer på kr 59.961,som er et etterslep fra 2016. NIFS har også brukt kr 23.169,- på markedsføring og har samtidig
opprettholdt den gode standarden for gjennomføring av våre arrangement. Nytt i 2017 var også
at det ble gjennomført et vellykket arrangement for ungdom.
Det ble heller ikke søkt prosjektmidler i 2017 og bingoentreprenøren la ned
Brønnøysundkontoret. Bingomidler var en av grunnene til det store overskuddet i 2016.
Styret har på nytt sett på modellen for reiserefusjon og hvordan vi subsidierer påmelding til
arrangement, og har laget nye føringer som er rettferdige og som vil gi NIFS bedre kontroll på
kostnadene.
Egenkapital pr 31.12.2016 var på kr 716.924,-. Det ble underskudd på kr 25.914,- i 2017 og
underskuddet blir disponert mot egenkapital. Egenkapitalen pr 31.12.2017 er derfor kr 691.010,-.
Målsettingen for 2018 er å styre mot et lite overskudd slik at vi ikke spiser mer av egenkapitalen.
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5. Medlemsarrangementer
De store arrangementene til NIFS skal være en møteplass for likesinnede, og hvor man kan lære
noe nytt, høste nye erfaringer, og nyte et inkluderende sosialt fellesskap. Seminaret etter årsmøtet
(vårseminar) og Høstweekend har de siste årene vært nærmest fagseminarer å regne, mens
Familieweekend har vært et rent sosialt arrangement for barn (og foreldre). Styret jobber med å
balansere mellom faglige innslag, likepersonsaktiviteter, gruppearbeid og sosialt samvær.
Et tilbakevendende spørsmål har vært egenandel for medlemmer. På årets siste styremøte ble det
vedtatt følgende praksis fra og med årsmøtehelgen 2018:
NIFS dekker 50 prosent av hotellutgiftene/mat/helpensjon pr deltaker. Ikke-medlemmer kan fra
og med vårseminaret (årsmøtet er kun for medlemmer) delta, men må da dekke alle utgifter selv.
Ved avbestilling får den påmeldte 100 prosent refusjon hvis avmelding innen fire uker før
arrangementet, 50 prosent refusjon ved avmelding to uker før, og ingen refusjon hvis avmelding
senere enn to uker før arrangementet. Det er samme vilkår som NIFS har i avtale med hotellene.
I reiserefusjon dekker NIFS 50 prosent av reisen ved reiseutgifter på mer enn 1000 kroner
forutsatt at reisen er bestilt minst fire uker før arrangementet. For bilgodtgjørelse gjelder to kr pr
km pr bil + 50 øre pr passasjer. Dvs. en familie på fire får 3,50 kr pr km.
Et annet tema som flere ganger har vært tatt opp til diskusjon fra medlemmer og innad i styret er
hvordan vi kan fordele arrangementene rundt i landet bedre, og på den måten fremstå som
mindre Oslo-sentrert. Så langt har ikke interessen fra medlemmene speilet kritikken som har vært
rettet mot styret. Til Høstweekend 2016 i Trondheim (40-årsjubileet til NIFS med Knut
Faldbakken som spesiell gjest) var interessen blant lokale medlemmer for å melde seg på lavere
enn forventet, og til Nordisk seminar i Lillehammer høsten 2017 kom kun cirka 20 medlemmer.
Styret tror at interessen vil tilta over tid, og det er allerede besluttet at Høstweekend 2018 skal
holdes i Bergen.
I 2017 har det generelt vært færre antall påmeldte til de store arrangementene enn de foregående
år. Det er likevel viktig å merke seg at det aldri har vært så mange barn påmeldt til
Familieweekend som i 2017.
Antall deltakere:
➢ Årsmøtehelg: 33
➢ Familieweekend: 62 (derav 33 barn)
➢ Nordisk: 53 (derav 23 norske)
➢ Ungdomsweekend: 11
Årsmøtehelg – «Stammingens lyse side» (Oslo, 18.-19. mars):
Tema for årsmøtehelgen var hvordan stamming påvirker vår livskvalitet? Denne
problemstillingen ble belyst gjennom faglige foredrag og etterfølgende paneldebatt, lansering av
vår egen bok «Ord til besvær – Livet med stamming» og foredrag og gruppearbeid i sosial frihet.
Mellom årsmøtet og boklanseringen formidlet logopedene Karoline Hoff, Åse Sjøstrand og
Hilda Sønsterud, alle fra Statped Sørøst, vanskeligheten med å kunne ha en god definisjon på
livskvalitet og stamming – en definisjon som dekker hele alle aspekter ved stammingen, både det
psykologiske og det fysiologiske aspektet. Statped er nå inne i en periode med å ta i bruk et
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kartleggingsverktøy som måler livskvalitet hos personer som stammer. Verktøyet heter OASIS
og planen er at Statped Sørøst skal oversette dette til norsk språk og norske forhold for ulike
aldersgrupper.
Etter foredrag og paneldebatt på Thon Hotel Opera samlet vi oss på Eldorado bokhandel i den
største salen som hadde plass til 80 gjester. Det var helt fullt og flere satt i trappen ved siden av
stolradene. Sentrale spørsmål i boken er hvorfor det er tabu å stamme, og hvordan stamming
preger livskvaliteten. Dette er den første boken i Norge til å fortelle livshistorier fra personer
som stammer og er utgitt av Norges interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) på
Abstrakt forlag med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen. Redaktører for boken er Are
Albrigtsen, Tormod Stauri og Martin Aasen Wright. Albrigtsen innledet bokbadet med å fortelle
om hvordan ideen til kartleggingsprosjektet som er grunnlaget for boken, «45+ – Å være voksen
– og stamme» kom i allerede i 2003, hvor Albrigtsen var prosjektleder. Kartleggingen skulle gi
svar på hvilken innvirkning stammingen har hatt på livskvaliteten.
På søndagen fikk vi besøk av Alexander Mørland Karlsen som har gjort sin egen erfaring med
sosial angst til et levebrød. Han startet doMundo Coaching i 2013, og har spesialisert seg på kurs
og veiledningstimer for ungdom som ønsker lære seg hvordan de kan bli sterkere sosialt. Karlsen
kom for å gi oss gode råd og utfordre oss litt til hvordan vi, og alle sammen, kan fungere enda
bedre i sosiale sammenhenger, hvordan vi kan få samtalen til å flyte enda bedre, hvordan vi kan
vise interesse for en annen person uten å si så mye om oss selv.
Familieweekend (Sarpsborg, 23.-25. juni):
Familieweekend i 2017 ble lagt til Quality Hotel Sarpsborg. Det var totalt 62 deltakere, hvorav 33
var barn. Fredag kveld var det «bli kjent»-aktiviteter. Lørdag dro vi i samlet flokk til Inspira
Science Center, som er et opplevelsessenter der man leker seg til kunnskap. Dette var moro for
både store og små. Man kunne låne sykler og prøve den morsomme sykkelløypen på utsiden av
senteret. Det er også et kjempestort badeland ved Quality Hotel Sarpsborg hvor vi møttes etter
Inspiria.Vi fikk fortreffelig mat på hotellet, og barn og ungdommer hadde diskotek i det store
rommet vi disponerte. Søndagen holdt styreleder foredrag om barn og stamming, og Marie
Mannes fortalte om livet sitt med løpsk tale. Noen barn og ungdommer kjente hverandre fra
tidligere arrangement, mens andre var med for første gang. Vi fikk gode tilbakemeldinger om
hvor kjekt det var å delta på Familieweekend, spesielt fra dem som ikke har vært med før og som
kanskje for første gang er sammen med andre som stammer.
Nordisk seminar – «Vær stolt av stammingen din!» (Lillehammer, 1.-3. september):
Den første helgen i september arrangerte NIFS Nordisk seminar i Lillehammer hvor vi hadde
samarbeidet med Oslo logopedlag (OLL) om å hente inn Barry Guitar fra USA. Arrangementet
ble lagt til vakre Scandic Lillehammer hotell.
Samarbeidet mellom OLL og NIFS om Barry Guitar til Nordisk seminar viser hvordan gode
krefter kan gå sammen om å gi et unikt tilbud til sine medlemmer. NIFS har aldri hatt et
tilsvarende samarbeid tidligere med andre store aktører på taleflytfeltet, noe som i lengre tid har
vært ønskelig fra vår side. Tidligere styremedlem i NIFS og nåværende leder av OLL, Tommy
Olsen inviterte Guitar til Nordisk seminar. OLL og NIFS samarbeidet økonomisk, og våre
respektive medlemmer fikk hver sine fulle dag med foredrag, debatt og demonstrasjon av
behandlingsmetoder med noen utvalgte tilhørere. Nordisk seminar hadde totalt 63 deltakere,
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blant disse 23 (norske) NIFS-medlemmer. Over 100 medlemmer av OLL og Norsk Logopedlag
deltok på tilsvarende seminar mandag, to dager etter Lillehammer.
Guitar er professor i kommunikasjonsvitenskap og -vansker og psykologi ved Universitetet i
Vermont, og har en doktorgrad fra Universitetet i Wisconsin i 1974. Han underviser og veileder i
klinisk behandling av stamming, og har skrevet flere lærebøker som også anvendes i stor grad
ved norske logopedutdanninger. Guitar anses som et av de viktigste, internasjonale navn innen
taleflytfeltet i dag.
Styret er fornøyd med arrangementet, men ser at det er en del forbedringspunkter. I etterkant av
arrangementet fikk alle deltakere tilsendt en spørreundersøkelse for å kunne gi oss
tilbakemeldinger om hva som fungerte bra og hva vi kunne ha gjort annerledes. Flere
kommenterte at det hadde tatt uforholdsmessig lang tid å få svar på henvendelser sendt til vår
e-post (post@stamming.no), noe vi tar selvkritikk på. Jevnt over var flesteparten fornøyde med
arrangementet i sin helhet, men det var noen kommentarer vedrørende det sosiale arrangementet
på fredag og lørdag kveld, som vi tar til etterretning.
Siste dagen besøkte vi båten Skibladner og fikk en båttur langs Mjøsa. Dette var noe som svært
mange satte stor pris på, spesielt våre venner som hadde reist fra utlandet til Norge.
I etterkant av Nordisk seminar hadde vi cirka 87 000 kroner i utestående faktura fra deltakere.
Hovedårsaken var problemer med medlemsregisteret Zubarus og utenlandsbetalinger. Styret og
regnskapsansvarlig arbeidet hardt med å få oversikt over hva som egentlig hadde skjedd og fant
etterhvert feilen og fikk rettet opp i dette. Den siste innbetalingen ble gjort i november og nå er
alle deltakeravgifter kommet inn til NIFS.
Ungdomsweekend – «#ViErUngStammen» (Oslo, 6.-8. oktober):
For første gang hadde NIFS en ungdomshelg, med 11 påmeldte. Noen hadde bekjentskap til
hverandre fra Familieweekend, men for de aller fleste var det nye ansikter. Fredag hadde vi en
hyggelig middag hvor vi ble litt kjent med hverandre før vi hadde «bli kjent»-leker og diskusjon
rundt stamming og løpsk tale. Det kom opp veldig mange ulike og interessante tanker som det
var spennende for alle å høre på. Lørdag dro vi til Fangene på fortet, som er et aktivitetssenter
med 45 ulike rom, hvor vi skulle konkurrere om fysiske, taktiske og tekniske oppgaver. Vi delte
oss inn i tre lag. Etter Fangene på fortet tok vi en lett lunsj før vi gikk rundt i Oslo og så hva
hovedstaden hadde å by på. Kvelden ble avsluttet med felles middag og litt hangman-spill og
tegninger for de som hadde energi til det. Søndag var det er en litt småtrøtt gjeng som hadde
møtt opp for å møte Alexander Mørland Karlsen, med et opplegg som virkelig gjorde inntrykk
på samtlige. Det handlet om mestring, noe som passet oss ganske bra. Vi ble utfordret på flere
temaer, her hjalp vi hverandre med hvordan vi kunne nå våre mål. Plutselig var denne helgen så
altfor tidlig ferdig. Hovedansvarlig Morten Hagen Blokkdal er allerede i gang med å planlegge og
videreutvikle Ungdomsweekend for 2018.
6. Interessepolitisk arbeid
I 2017 har vi fulgt opp det interessepolitiske arbeidet fra 2016, det vil si: brosjyrer, samarbeid
med logopedmiljøet og en prioritering hvilke søknader vi skal satse på for å finansiere NIFS.
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Brosjyrer:
I 2016 ferdigstilte NIFS en ny serie med brosjyrer rettet mot barnehage og skole. NIFS fikk ikke
finansiering til å sende ut mer i 2017. Firmaet som skulle sende brosjyrer til alle PPT-kontor i
2016 hadde ikke gjort en ordentlig jobb med å hente inn adresselister. Dette medførte at det var
penger til overs i 2017 som vi måtte tilbakeføre til Udir og Bufdir. Sønnen til styremedlem
Monica Juliebø, Petter, ble sommeren 2017 ansatt til å gjøre det manuelle arbeidet med å samle
sammen adresser, pakke og sende over 300 brosjyrepakker. De gjorde begge en uvurderlig jobb
med å få gjøre det som skulle ha blitt gjort i 2016. I tillegg fikk alle logopedmedlemmer på våren
en pakke med brosjyrer som medlemsgave. De som meldte seg inn på høsten 2017 skal også en
slik pakke i 2018.
NIFS ønsker å sende ut et gratis opplag med brosjyrer til alle skoler og barnehager, da bare
videregående skoler mottok i 2016 samt barnehager rundt i Oslo, men det er nærmere 9000
grunnskoler i Norge og det vil koste foreningen mer enn den har råd til akkurat i dag.
Styret har vedtatt at de omfattende brosjyrene som vi lagde i 2016, kan bestilles for rimelig sum.
Det kommer av størrelsen på brosjyrene, arbeidet som er lagt ned og at dette er noe logopeder
burde ha råd til å kjøpe inn. Det har derimot vært en utfordring å legge ansvaret for å motta
bestillinger og sende ut brosjyrer til en enkelt person. Det er et stort opplag brosjyrer som må
oppbevares ett sted. I dag befinner det seg på foreningskontoret i Oslo.
Logopedutdanning (foredrag og masteroppgaver):
I dag utdannes det logopeder ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB),
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Nordland (Bodø) (UiN)
og Universitetet i Tromsø (UiT). Alle disse utdanningsløpene er satt sammen forskjellig på grunn
av ulik opptakskrav. NIFS mener at det er viktig at logopedstudenter får nok basiskunnskap om
taleflytvansker i fellesdelen av utdanningsløpet og ønsker selvfølgelig at flere studenter også
fordyper seg innenfor og skriver en masteroppgave om taleflytvansker. NIFS har de siste årene
vært behjelpelig med å videresende forespørsler om deltakelse til masterprosjekter til
medlemmene våre, og vi lar logopedstudenter publisere og be om informanter/intervjuobjekter
til masteroppgavene sine på Facebook-gruppen vår etter innvilget forespørsel. Styret prøver å
finne nye løsninger å bistå logopedstudentene på, da det er kommet flere tilbakemeldinger fra
medlemmene om at de ikke ønsker eposter fra studenter som trenger informanter til
studieoppgaver.
NIFS fortsetter det viktige samarbeidet med logopedutdanningene. De siste syv årene har
tidligere styremedlem og ildsjel Ronny Hansen og NIFS-medlem Terje Mathisen holdt foredrag
for logopedstudentene i Bodø ved Nord Universitet. Siden 2014 har det vært bestående av en
introforelesning på våren og et helt dagsseminar på høsten.
Lokallagleder for NIFS Trøndelag, Mattias Solli, holdt foredrag for logopedstudentene ved
NTNU, der han blant annet viste dokumentarfilmen «The way we talk» av Michael Turner. Dette
er andre året på rad NIFS holder foredrag ved NTNU.
Martin Aasen Wright holdt foredrag for logopedstudentene ved UiO i januar 2017 om personlige
erfaringer med stamming og NIFS som organisasjon. NIFS har holdt foredrag for
Oslo-studentene hvert år siden 2014, og kommer til å fortsette med dette.
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NIFS har vært i samtale med UiT om å komme til dem i 2018.
Samarbeidsfora i regi av Statped:
NIFS var i ett møte med Samarbeidsrådet språk/tale i 2017 på våren ved brukerrepresentant
Jon-Øivind Finbråten. Møtet på høsten passet ikke for noen i styret. Møtene settes på dagtid og
styret er på utkikk etter noen som kan delta på dette tidspunktet i 2018.
Det viktigste på agendaen til samarbeidsrådet er muligheten for å kartlegge logopedtilbudet, men
som tidligere år er det ikke kommet noe konkret ut av møtevirksomheten. Det er hyggelig å
snakke med og møte de andre brukerrepresentantene fra de ulike foreningene som logopeder
behandler med ulike språk og kommunikasjonsvansker. NIFS er den eneste av organisasjonene
som ikke har noen ansatte.
Martin Aasen Wright er NIFS’ representant i Nasjonalt brukerråd og deltok på to møter våren
2017, men meldte avbud på de neste møtene som var på høsten med argument om at møtene er
på dagtid og at det ikke er en selvfølge å få fri fra jobben til frivillig arbeid. Hensikten med
møtene er at representantene skal belyse overfor Statped viktige problemstillinger som angår
medlemmene (kalt brukere). NIFS’ erfaring er at brukernes/medlemmenes synspunktene i altfor
liten grad blir vektlagt av Statped.
Under brukerkonferansen til Statped 2017 var NIFS ansvarlig for den ene parallellseminar med
tematikk om vurdering i skolen, det samme som NIFS hadde reist rundt og holdt foredrag om i
2016 som en del av brosjyreprosjektet.
Siden utgangen av 2014 har NIFS vært ute av Nasjonalt taleflytnettverk. I 2016 ble NIFS invitert
inn som tilhører. I 2017 ba vi om en avklaring og ønsket en fast plass. Dette kom av at dagens
styre overtok foreningsarkivet og fikk lagret det på NIFS-kontoret i Oslo. Styreleder Martin
Aasen Wright opplevde det som om logopedene ønsket å ha oss der fast i 2016. I arkivet fant vi
dokumenter og referat som viste at NIFS var den som initierte nettverket og opprettet det i
samarbeid med Statped og flere andre kommunale og fylkeskommunale logopediske sentre.
Statped har vært avvisende til å gi oss fast plass i nettverket. Nettverket har siden 2015 endret
form og formål. Slik formulerte Statped samarbeidet i 2002:
«En refererer til møtet 12. og 13. november 2001 der samtlige tilstedeværende ble enige om at vi trenger et felles

taleflytforum mellom Interesseorganisasjonen NIFS og fagfolk i stat/fylke/kommune og privat tjeneste, der
formålet er å bedre forholdene for brukergruppen. Nasjonalt taleflytnettverk er (foreløpig) navnet på «vårt nye
barn» . (NIFS Arkiv 7 - Nasjonalt taleflytnettverk).»

Samtidig som det er urovekkende hvordan Statped tok eierskap over Nasjonalt taleflytnettverk,
viser dette hvordan kontinuitet er vanskelig i en frivillig organisasjon. Vi vil påpeke at vi aldri har
hatt noe annet enn godt samarbeid med taleflyt-teamene ved de regionale Statped-kontorene
over mange år, men at dette tilsynelatende handler om hvordan Statped skal være organisert og
hvordan de skal møte (alle) brukerorganisasjoner (likt) på et mer overordnet plan.
Norsk logopedlag
8. mai var Martin Aasen Wright og Jon-Øivind Finbråten på medlemsmøte til Oslo logopedlag
der de snakket om «Vurdering i skolen» foran en fullsatt sal.
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6. november var de samme i møte med leder i Norsk logopedlag, Solveig Skrolsvik og
styremedlem Signhild Skogdal for å snakke om hva vi kunne samarbeide mer om. Det ble
snakket om å ha et fast møte i året på høsten der man delte ideer og tanker om behandling og
annet. NIFS ble anbefalt å ta kontakt med lokallagene for å høre om vi kunne holde foredrag for
dem om ulike temaer. Norsk logopedlag hadde inntrykk av at NIFS ikke nødvendigvis har vært
en organisasjon å anbefale deres klienter, grunnet lang reisevei til arrangementer og målgruppen
man rettet seg mot (alder). Dette har derimot endret seg de siste årene og de er mye mer positive
til NIFS.
Andre interessepolitiske arenaer:
NIFS har ikke hatt arbeidskapasitet til å delta på andre interessepolitiske arenaer i 2017. Dette
skyldes i hovedsak at møter holdes på dagtid, det vil si i arbeidstiden/studietiden.
7. Likepersonsvirksomheten
Foreningen hadde 10 registrerte likepersoner i 2017, samme som i 2016. Likepersonene opplever
ikke å få noe særlig med henvendelser på telefon eller e-post til tross for god synlighet i
Stamposten og på hjemmesiden.
På lokalt nivå er lokallagsmøter en viktig likepersonsarena. Styret vedtok i november at
likepersoner i NIFS skal få dekt påmelding og reise til ett nasjonalt arrangement i året for å
fremme mer likepersonsaktivitet. Vi vil evaluere dette i 2018. Vi må bli flinkere til å legge opp til
likepersonsaktivitet på arrangementene. Dette genererer poeng etter den offentlige
støtteordningen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og vil på sikt øke inntektene
til NIFS. Bufdir er den økonomiske hovedkilden til NIFS og de fleste andre frivillige
organisasjoner i Norge.
Facebook-gruppene våre er på flere måter de viktigste likepersonsarenaene, foruten de store
arrangementene. Vi har en gruppe for foreldre, en for ungdom og en for alle. Der deler folk ulike
opplevelser og stiller spørsmål, og likepersonene våre er på vakt til å kunne bidra med
konstruktive innspill og sende privat melding der det kan virke aktuelt. Dessverre er det ikke
alltid lett å følge opp alt som legges ut til tider, men andre medlemmer kommer heldigvis med
gode innspill, noe som er noe av poenget med gruppa. Det er en naturlig dynamikk der som gjør
at vi ikke har hatt noen store problemer.
Styret ser behov for å holde et eget kurs for likepersonene våre. Tilbakemeldinger fra de
generelle kursene til FFO og Funkis er at de er mer rettet mot helsesektoren og sykdomsforløp.

8. Informasjon
NIFS har som året før profilert seg godt i de tradisjonelle mediene og på sosiale medier i 2017,
og bokantologien «Ord til besvær – Livet med stamming» (Abstrakt forlag) ble ferdigstilt og
sendt til trykkeriet i desember 2016.
Styreleder Martin Aasen Wright er utdannet journalist, har flere års redaksjonell erfaring og
jobber for tiden som kommunikasjonsrådgiver i en interesseorganisasjon, og har pr i dag
oppgaven som presseansvarlig i NIFS.
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Pressesaker om boken «Ord til besvær – Livet med stamming»:
➢ TV2 God morgen Norge (direktesending) (3. mars 2017):
Stamming er fremdeles tabubelagt (intervju med Martin Aasen Wright)
➢ Framtida.no (14. mars 2017):
Jon-Øivind (26) vil bli stammelogoped (intervju med Jon-Øivind Finbråten)
➢ Forskning.no (17. mars 2017):
Berit Løkken stammer, men det er det nesten ingen som vet (intervju med Berit Løkken)
Generelle pressesaker:
➢ TV2 God morgen Norge (direktesending) (20. mars 2017):
Mange har løpsk tale uten å vite om det selv (intervju med Marie Mannes og Martin
Aasen Wright)
➢ NRK P1 Norgesglasset (20. mars 2017):
Den stammende presten (intervju med Bettina Eckbo)
Den internasjonale stammedagen:
➢ Dagsavisen Nye meninger (20. oktober 2017):
Krever bedre stammebehandling
➢ Klassekampen (23. oktober 2017):
Bedre behandling for de stammende
Styret er fornøyd med mediedekningen sett i forhold til foreningens størrelse og aktivitetsnivå.
Pressen viser stor interesse for personlige historier som kan oppfattes som relevant for flere
lesere enn den spesifikke målgruppen (altså de som har taleflytvansker som stamming eller løpsk
tale). Det er et gjennombrudd for taleflytfeltet i Norge at vi kom på direktesendt TV2 for å
snakke om løpsk tale. NIFS-medlem Marie Mannes som har løpsk tale, ble intervjuet sammen
med styreleder. Det er viktig å fortsette med påvirkningsarbeidet i mediene for å opprettholde
søkelyset på problemstillinger som angår våre medlemmer. Det er ikke like enkelt å vekke
interessen hos de store debattredaksjonene for politiske spørsmål, men det er en god start for
NIFS å få kronikken om nasjonale retningslinjer for logopedbehandling i både Dagsavisens
nettutgave og Klassekampens papirutgave.
I 2017 har NIFS publisert 70 innlegg på den åpne Facebook-siden. I 2016 økte engasjementet
gjennom å betale for å promotere sakene våre på Facebook-siden. Det innebærer at vi betaler for
at våre saker skal bli mer synlig generelt på Facebook ved at de kommer høyt opp i
nyhetsstrømmen («feeden»). Interessen på Facebook har flatet noe ut i løpet av 2017, og styret
tolker det dithen at vi må jobbe langsiktig for å etablere oss på Facebook.
Fakta:
➢ 263 følgere 1. januar 2017, mot 864 følgere 31. desember 2017.
➢ Leserengasjementet var størst i mars og april i forbindelse med boklansering og to
TV2-intervjuer.
➢ 23.169 kroner på annonsering.
➢ 33.012 faktiske klikk på innlegg/video/lenke.
➢ 215.774 personer nådd, det vil si personer som potensielt kunne ha klikket på
innlegget/videoen/lenken.
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Generelt sett, de sakene som skaper størst interesse er video. Video vinner overlegent over
artikler vi har skrevet selv og artikler vi deler fra andre aviser eller nettsider (omtalt her som
lenker). Saker som stiller spørsmål og pirrer leserens nysgjerrighet gir flere klikk enn tunge og
smale politiske saker. Vi skal ikke se oss blinde på leserklikk, men det kan være en indikator på
hva som fenger en større lesergruppe. Målet vårt er å engasjere lesere langt utenfor NIFS’
medlemsregister. Skal NIFS bli en større forening med flere medlemmer som kan ha en større
innflytelse interessepolitisk, må vi bli bedre kjent.
Isolert sett kan mer enn 20.000 kroner på Facebook virke mye og styret skal jobbe enda mer med
hvilke type saker vi bruker hvor mye penger på, men det er en langsiktig prosess å knekke
Facebook-koden, en kode alle nyhetsmedier for øvrig forsøker å finne ut av. Vi kommer til å
fortsette med Facebook-annonsering og vi kommer til å fortsette med en kombinasjon av tunge,
faktabaserte saker og mer underholdende, lettere saker. Det vi må klare å løse, er fordelingen av
saker og hvordan vi bruker dem for å presentere oss utad.
Innlegget som skapte størst interesse var videoreportasjen med Barry Guitar fra Nordisk seminar
i Lillehammer, og nådde ut cirka 23.000 personer og videoen hadde nærmere 12.000 visninger.
Det er et svært godt resultat med tanke på at vi har under 900 følgere.
Stamposten har kommet fire ganger i 2017. Som i fjor, annonserte redaktøren i det siste
nummeret at han han trekker seg etter nummer 4-2017. Under årsmøtet 2017 gikk han motvillig
med på å fortsette ett år til, da det ikke var noen andre som meldte seg. Ved årsmøtet 2018 skal
en annen overta redaktørvervet og valgkomiteen har derfor lagt ned en betydelig innsats for å
finne en etterfølger. Det er for arbeidskrevende å ha dobbeltrollen som styreleder og redaktør
(som han har hatt i snart tre år). Stamposten søkte også mot slutten av 2016 etter nye skribenter
som kan bidra på fast basis. Tidligere redaktør Liv Goldstein og varamedlem i styret, Oddvar
Munro-Jenssen har skrevet gode og informative artikler til samtlige av årets fire utgaver i 2017.
Artiklene for øvrig er i hovedsak skrevet av redaktøren. Layoutansvarlig og styremedlem Børje
Østerhus Loftskjær har gjort en prisverdig innsats dette året og har valgt å gå av etter 4-2017.
Valgkomiteen hadde før utgangen av året funnet en verdig arvtager.
Den nye nettsiden stamming.no ble lansert i januar 2017. Det innebærer at nettsiden er tilpasset
mobil-lesere og at den er langt mer brukervennlige for oss som publiserer artikler og bilder.
Tidligere styremedlem Erik Chrisander Gustavsen fullførte oppgaven med å lage nytt design for
nettsiden i løpet av 2017, og har sagt seg villig til å være IT-support for nettsiden ved behov.
Nettsiden er langt mer intuitiv og oversiktlig enn før, noe styret anser som viktig og positivt.
Som medielandskapet for øvrig er en nettside mer statisk enn sosiale medier når det kommer til
oppdatert informasjon. Det ble publisert 24 artikler på stamming.no i løpet av 2017 som er
betraktelig mindre enn på foreningens Facebook-side. Forklaringen er at de fleste lesere er på
Facebook, og ikke på en nettside.
9. Lokallag
NIFS har ved årsskiftet 2017/18 tre aktive lokallag: Trondheim, Bergen og Molde. Styremedlem
Ole Jørgen Hess har gjort en meget stor innsats i å holde kontakt med ulike personer og fasilitere
nye lokallag. For å ta bedre vare på lokallagene har styret vedtatt at to representanter i året skal få
dekket reise til årsmøtet i 2018 og videre, hvor det skal holdes workshop for lokallagene.
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Lokallaget i Trøndelag har hatt fire møter i 2017 deriblant workshop hvor man trente på å ta
ordet og snakke foran andre, de har også hatt filmkveld og sosialt samvær.
➢
➢
➢
➢

Leder: Mattias Solli (leder)
Økonomiansvarlig: Lars Erik Olstad
Styremedlem: Jan Ingar Thorgaard
Styremedlem: Oddvar Munro-Jensen

Det ble iløpet av høsten startet lokallag i Bergen, der er det blitt holdt 4 møter i høst. Sosialt
samvær har så langt stått i fokus.
➢ Leder: Ole Jørgen Hess
➢ Sekretær: Eivind Johansen
➢ Økonomiansvarlig: Paul Goldstein
I Molde ble det startet lokallag i vår, her er det avholdt to møter i 2017 med fokus på sosialt
samvær.
➢
➢
➢
➢

Leder: Stanley Skarshaug
Økonomiansvarlig: Bjørn Lasse Bringslid
Sekretær: Marthe Marita Gressgård
Styremedlem: Mariann Warvik

Oslo lokallag har i 2017 ligget brakk og Hess og resten av styret jobber med å finne noen
frivillige til å drive lokallaget. Det er 242 medlemmer i Oslo-området som i prinsippet er
tilknyttet Oslo lokallag.
10. Internasjonalt samarbeid
I år arrangerte NIFS Nordisk på Lillehammer. Martin Aasen Wright ledet styremøte for de
nordiske landene. På dette møtet diskuterte vi som hver gang de siste årene, hvordan de nordiske
landene kan samarbeide tettere, uten at det har gitt noen faktiske resultater. Nordisk seminar
2018 er i Estland, som i 2017 ble tatt opp og akseptert av de nordiske landene som en likeverdig
samarbeidspartner.
11. Arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø
Foreningen har ikke ansatte. All virksomhet er basert på frivillighet. Foreningen er åpen for
begge kjønn. Styret finner det ikke nødvendig å iverksette tiltak knyttet til likestilling. Foreningen
forurenser ikke det ytre miljø.
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Oslo, 21. januar 2018

Styret i Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

____________________

____________________

____________________

Martin Aasen Wright

Jon-Øivind Finbråten

Eivind Nordli

____________________

____________________

____________________

Morten Hagen Blokkdal

Monica Juliebø

Ole Jørgen Hess

____________________
Børje Østerhus Loftskjær
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