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ÅRSRAPPORT FOR UPS & DOWNS OSLO  - 2011 
 
Styrets sammensetning: 
 
Styreleder:  Lars Erik Brustad 
Kasserer:  Bjørn Næss 
Styremedlem:  Eva Thorkildsen 
Styremedlem:  Arshad Jamil 
Styremedlem:  Raheela Chaudry 
Styremedlem:  Atle Gamborg (webansvarlig) 
Styremedlem:  Solveig Ramstad-Ekeberg 
 
 
 
Styret har gjennomført 3 styremøter i 2011   
 
Følgende arrangementer ble gjennomført i 2011: 
 

1. Juletrefest i Ris menighets lokaler i januar 
2. Nyttårsball på Nesodden for ungdommer i januar 
3. Møte sammen med Ups & Downs Bærum 
4. Tur til Choice hotell i Sarpsborg med underholdning 
5. YES dagen i april 
6. Sommertreff/grilling på Ekebergssletta i august 
7. Generalforsamling med valg av styre. 
8. Medlemsmøte med underholdning og foredrag etter generalforsamlingen 

 
Ups & Downs Oslo (U&DO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og 
deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for 
informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke 
økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn og ikke minst å arbeide for å påvirkning våre 
myndigheter for våre barns rettigheter. 
 
Tildeling av midler: U&DO fikk i 2011 ingen midler utover medlemskontingenten.  
 
Gaver: Foreningen har ikke mottatt gaver i 2011 
 
Idrettsgruppe: Det er nå 4 etablerte idrettsgrupper for barn og unge i Oslo. Heming har all-
idrett for de yngste, Nordstrand all-idrett for flere aldersgrupper, Grorud IL for barn inntil ca 
10 år og en gruppe i Rustad IL. 

Styrets medlemmer har i løpet av året deltatt i flere debatter i media, både aviser, TV og radio. 
Det er ikke alltid lett ”å bli hørt” eller komme til i debatter og diskusjoner, men vi arbeider 
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konkret for å bli en selvfølgelig høringsinstans i saker som angår DS, særlig vis a vis Oslo 
Kommune.  

Kommunikasjon med og blant medlemmer: Vår tidligere e:mail liste er nå erstattet av en 
Facebookside, dog er aktiviteten her ikke spesielt stor. Vår hjemmeside bør ha kontinuerlig 
oppdatering, men det har i liten grad vært kapasitet for dette.  

Medlemsliste/utsendelser fra styret/betaling av kontingent: Praktisk talt all informasjon 
sendes nå ut per e-post. 

Kommentarer til regnskap for Ups & Downs Oslo for 2011 
 
Regnskapet føres som et kontantregnskap, men med unntak for kontingent, musikkrefusjoner 
og tilskudd som normalt skal innbetales eller utbetales ved årsskiftet, og hvor opptjening eller 
forpliktelse oppstår i regnskapsåret, men hvor pengetransaksjonen gjøres opp påfølgende år. 
 
All innbetalt kontingent for 2011 er ført på konto 3920. Ved årets slutt er NOK 2.250 som 
tilsvarer kontingent 2010 innbetalt i 2011 debitert 3920 og ført kredit konto 1500. 
 
Kontingent for 2011 som er betalt i 2012 er ført mot opptjent inntekt konto 1500. (NOK 
1.250) - bilag som viser 2012 transaksjonene er vedlagt)  
 
U&D Oslo har gjennom flere år betalt for musikkundervisning i regi av Oslo kommunale 
kulturskole, og belaster dette til medlemmene. Fra 2009 og gjennom 2010 er antallet deltaker 
redusert kraftig, og det har ikke vært mulig å få oversikt over hvem som deltok i 
musikkundervisningen. Beløpet som er ført som tilgodehavende i regnskapet pr. 1.1.2011 er 
utgiftsført i sin helhet og kostnaden for 2011 omfatter avvikling av ordningen med sporadisk 
undervisning i første halvår. 
 
Avsetning til dekning av kostnader ved juletrefest og nyttårsball er tilbakeført, og virkelig 
kostnad ført i regnskapet. Kostnad til gjennomføring av juletrefest, nyttårsball og leie av 
lokale for medlemsmøte i 2011 (betalt 2012) er avsatt med NOK 17.500 
 
Regnskapet viser et underskudd for driftsåret 2011 på NOK 53.465 
 
Det, relativt sett, store underskuddet for 2011 skyldes særlig to forhold. Det ene er at vi ikke 
lengre får støtte for musikkundervisningen og de som har deltatt har ikke gjort opp for seg. 
Den andre grunnen er at ca. 2/3 av medlemmene, på tross av gjentagne purringer, ikke betaler 
sin kontingent. Hvis medlemskontingenten betales fremover vil regnskapet balansere.   
 
Antall medlemmer er 150 familiemedlemskap. Dette er ca. 20 mindre enn året før.  
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