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Jeg ble valgt som leder i likeperson- 
utvalget etter at jeg ble valgt inn i 
Landsstyret i 2013. Deretter fikk jeg 
med Aina, John-Inge og Wenche i 
utvalget som skulle jobbe videre med 
likepersonarbeidet. Vi fikk også et 
meget godt samarbeid med Birte. 

Utvalget har jobbet med å forbedre like-
personhåndboka etter gode innspill fra 
medlemmer og etter to likepersonkurs 
som er avholdt i perioden. På region-
konferansen i april i år var likepersontje-
nesten et tema som ble viet mye tid og 
oppmerksomhet. Vi hadde gruppearbeid 
med engasjerte deltagere som kom med 
mange gode forslag som ble grunnlaget 
for utvalgets innspill til årets landsmøte 
som nå nettopp ble avholdt. Alle fore-
slåtte mål for likepersontjenesten i hand-
lingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 
og blir satt inn i likepersonhåndboka. 
Likepersonarbeidet ute i distriktene er 
meget viktig da det er stort behov for 
likepersoner (samtalepartnere)! Det er 
viktig at det blir nye likepersoner i alle 
lokale lag og at de som allerede er li-
kepersoner får god hjelp og støtte i sitt 
viktige, frivillige arbeid.

Utvalget har avviklet flere møter og vært 
i dialog med FFO hvor utvalget har vært 
på kurs. Årets reviderte likepersonhånd-
bok håper jeg vil komme godt med i det 
videre arbeidet for likepersonene, de lo-

kale styrene og andre som er involvert i 
denne viktige tjenesten.

Nytt likepersonkurs står for tur fra 2.-4. 
oktober og vil gi lokallagene nye like-
personer. Ett av temaene på kurset er 
gruppearbeid, hvor vi starter arbeidet 
med hvordan vi skal nå målene i hand-
lingsplanen 2015 - 2017.   

Likepersonutvalget har fått gode tilbake-
meldinger på arbeidet som er blitt utført 
og det er da opp til nytt utvalg (som vel-
ges av det nye landsstyret) for perioden 
2015-2017 å jobbe videre med arbeidet. 
I den sammenheng er det bl.a. viktig at 
de plakatene som utvalget har utarbei-
det blir brukt flittig rundt om i lagene. De 

bestilles direkte hos sekretariatet. God, 
lokal markedsføring er ett av de viktige 
grepene som skal til for å lykkes med at 
denne tjenesten blir bedre kjent i vårt 
ganske land.

Jeg ønsker dere alle lykke til videre med 
det viktige likepersonarbeidet !

Gode ønsker fra Calle Haugan

Lykke til videre med den viktige 
likepersontjenesten i forbundet!

Smått & Viktig

CALLE HAUGAN (F.V) sammen med resten av utvalget som har sittet fra 2013 til 2015. John Inge Karlsen, Aina Sodoma 
og Wenche Solløst.


