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Arsberetning for 2011

Stiftelse 99 er en privat, ideell stiftelse med formål å yte økonomisk bistand til personer som under
terapi i Norge er blitt utsatt for etiske overgrep av psykolog eller psykiat"., og å bidra til forebygging
av fag-etiske overtramp blant disse profesjonene gjennom opplysningsarbeid og støtte til
profesjonsrettede tiltak. Stiftelsen driver ikke næringsvirksomhet. Det vises ellårs til stiftelsens fundas
og vedtekter, som er tilgjengelig på internettsidene: www.stiftelse99.no. Stiftelse 99 er registrert i
Brønnøysundregistrene med org.nr. 98A 48 l4l, ogi Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Styret har i 20ll
Leder:

Styremedlemmer:

Varamedlem:

bestått av:
Psykolog Egil Tonniog, Bergen (til 9. juni)
Psykolog Gry Kristin Lia, Bergen (fra 9. juni)
Psykiater Rune Andreas Kroken, Bergen
Psykolog Gry Kristin Lia (til 9. juni)
Psykolog Helge Holgersen, Bergen (fra 14. september)
Psykiater Svein Skjøtskift (fra 9. juni)

Andre verv/oppgaver:
Forretningsfører: Frode Mannsåker, Bergen (også ansvarlig for internettsiden)
Revisor: Advisor Revisjon AS, Bergen
Stiftelsens griinder, Mette Sundt Gundersen, har møtt på styremøter, jf. vedtektene $ 8 siste ledd,
likeså har Siri Herland møtt som støttemedlem tilknyttet styret.

Aktiviteter og økonomi
Styret har avholdt tre styremøter i20ll:24.02,09.06 og 14.09.I tillegg ble det avholdt et arbeidsmøte
12.10. Aktiviteten har fortsatt i samme spor som foregående år, med informasjonsarbeid via internett
og besvaring av epost og støttetelefon. 9. november ble det arrangert et seminar i Bergen med tittelen
"Karantenetid for terapeuter - bør det innføres?". Seminaret hadde tre innledere som belyste temaet,
og 14 deltakere. Økonomisk gikk seminaret med et underskudd på ca kr 1700.

For 2011 var det satt av kr 4000 til støttebevilgning. To innkomne søknader ble innvilget (kr I 000 +
3 000). I tillegg var det satt av kr 1 000 til forebyggende arbeid, dette ble anvendt til å dekke
underskudd på seminaret.

Årets ahivitetsresultat ble på kr 8 406, en klar økning fra20l0. Hovegrunnen til dette er øket
kontingentinntekt pga. forhøyede satser. Etter bruk av avsatt formålskapital er det disponible
årsoverskuddet på kr 13 406. Av dette avsettes kr 2 000 til diverse kostnader iZ0l2. Grunnkapitalen
(fondet) økes med kr 11 406 og blir pr.3l.l2-I1 på kr I75 435. Det er ikke kommet søknader innen
fristen om økonomisk støtte for 2012, det blir dermed heller ikke avsatt midler til dette i20ll.

Årsregnskapet er avlagt under forutsebring om fortsatt drift. Det forventes at aktivitete n i 20lZ vil
fortsette på samme nivå som den har værti2}ll.

Likestilling mellom kjønnene er søkt ivaretatt ved at minst ett av styrets tre medlemmer er kvinne.

Stiftelsen har ingen ansatte, og forårsaker ingen forurensing av det ytre miljø.

Bergen, 15. februar 20Tz
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