
Ársfrágreiðing 2015

Dagsskrá fyri aðalfundin: 
1. Val av fundarstjóra
2. Frágreiðing frá nevndini um virki felagsins í farna ári
3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi og fíggjarstøðu við árslok til góðkenningar
4. Val av nevndarlimum
5. Val av grannskoðara
6. Ásetan av limagjaldi
7. Innkomin uppskot
8. Ymiskt

Felagið

Stoffskiftisfelagið varð stovnað í november 2006 við atliti til at veita upplýsing og stuðul til 
stoffskiftissjúklingar í Føroyum og teirra avvarðandi. 

Felagið arbeiðir fyri at kunna skipa fyri fyrilestrum og øðrum átøkum, so at okkara limir kunnu fáa ta hjálp, 
ella kunning, sum teimum tørvar. 

Síðani vit fóru í samstarv við danska felagið “Thyreoidea Landsforening”, hava vit fingið gott samstarv við 
nakrar danskar serlæknar, sum eru sinnaðir at arbeiða fyri at fáa eitt varandi samstarv í lag til frama fyri 
stoffskiftissjúk í Føroyum.

Felagið er stovnað sum felag undir danska felagnum, Thyreoidea Landsforeningen. Danska felagið sendir 
limum sínum limabløð 4 ferðir um árið. Blaðið verður víðarisent til okkara limir. Limagjaldið er 200 kr og 
her fer 100 kr fyri hvønn lim beinleiðis til danska felagið.

Á ársaðalfundinum 2014, sum varð hildin tann 30. juni í MBF húsunum, møttu 6 limir upp, umframt 
nevndina. Ongi uppskot innkomin til nevndarlimir, so nevndin helt fra uttan nakað nevndarval.

12 november 2014 skipaði felagið fyri fyrlestur við Helle Sydendal, rithøvurdur og journalistur  
umleið 100 fólk møttu upp til fyrilesturin, sum var sera áhugaverdur.                           

Limir

Limatalið stendur í stað, vit hava strikað nakað av limalistanum, orsakað av ógoldnum limagjaldi. Limalistin 
og avgreiðslan er tann parturin hjá Stoffskiftisfelagnum sum tykist at fella tungt, ynskiligt var at havt eina 
betur limaskipan/greiðslu.
 
Heimasíðan: stoffskifti.com
Heimasíðan er ikki serliga aktiv, men har eru relevantar upplýsingar um sjúkuna og møguleiki at senda inn 
fyrispurning, sum nevndin gjarna vilja hjálpa at fáa svar uppá.

Facebook

vit eru á facebook, sum er eitt hent amboð hjá teimum ið vilja nýta henda samskiftisháttin. Tó mugu vit ikki 
gloyma at allir limir eru ikki á fb. 



Tað gleðiliga er at ein annar bólkur (lukkaður bólkur) er á facebook, sum kallast ”Stoffskifti Føroyar”, og 
her verður mangt og hvat viðgjørt til gagns brúkarnir í bólkinum.

MBF

Á aðalfundinum hjá MBF í 2009 varð Stoffskiftisfelagið innlimað. At vera limafelag setur ávís krøv til 
okkum og eru vit noydd at halda reglugerðina fyri feløg, eitt nú at fáa ársroknskapin gjørdan og at halda 
aðalfund. Limafeløg fáa stuðul tvær ferðir um árið frá MBF, og er hetta útroknað eftir einum leisti hjá MBF. 
MBF fær sín stuðul frá Landskassanum. Stuðulin verður roknaður eftir limalistanum, tí er týdningarmikið at 
hesin er dagførdur. 
Vit eru fegnar um at koma við í felagsskapin hjá MBF, sum bæði gevur okkum fíggjarligar fyrimunir, 
umframt styrki og samanhald við onnur javnsett feløg.
Tað eru 24 limafeløg í MBF. Starvsnevndin hevur dagligu umsitingina av MBF um hendi og verða øll 
viðkomandi mál tikin upp í starvsnevndini til viðgerðar. Starvsnevndin er umboðað av fólki úr ymiskum 
limabólkum har stoffskiftisfelagið hoyrir til tann medisinska bólkin.
Til tiltøk hjá Stoffskiftisfelagnum søkja vit um stuðul frá tiltaksgrunninum há MBF og hava vit higartil 
fingið stuðul til eitt nú ferðaseðil og uppihald hjá vitjandi læknum.

Forkvinnan í Thyreoidea Landsforeningen hevur boðað frá at hon, saman við Lis Larsen, fegin vil koma til 
Føroyar til heysti 2015, um ferðin verður – so verður limafundur í hesum sambandi.

Til endans vilja heita á limirnar um at gera seg galdandi, um onkur vil hjálpa til við onkrum, hevur okkurt 
hugskot ella okkurt at finnast at, so er at siga frá ella skriva inn til okkara. Felagið er til fyri okkum øll, og 
allir limir skulu gjarna verða við til at mynda felagið. Verandi nevnd, sum hevur verið síðani felagið bleiv 
sett á stovn, ynskir at fáa skift út í nevndini, til aðalfundin í 2015 ynskja vit at fáa 3 nýggjar limir inn í 
felagið.


