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Styret fra 01.01. – 31.12.22 
Fra Civitan: Eva H. Johnsen (leder), Torgunn Hauge (nestleder), Randi Løwer (styremed) og 
Elisabeth Holmberg (vara). 
Fra Fagmiljøet: Overl. Anne Brækhus (styremed), Prof.Lars Nilsson (styremed),  Overl. Ingun 
Ulstein (styremed), Dr. med/ Seniorforsker Astrid Liv Mina Bergem (vara) og Overl. Mathias 
Toft (vara). 
Kasserer: Yngvar Egeberg, Civitan Fredrik. 
 
Styremøter: 
Covid pandemien fortsatte også inn i dette året. Men i slutten av januar kunne vi møtes fysisk 
med et begrenset antall personer, og vi avholdte vårt første styremøte 25.01. Det ble totalt 
avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker gjennom året.  
Styremøtene har vært avholdt på Farmakologisk Institutt der Prof. Lars Nilsson har stilt opp med  
styrerom og kaffe til oss, mens Fondet har bekostet pizza til møtene. 
 
 
Utlysning av stipend midler 
Styret hadde på slutten av fjoråret vedtatt å lyse ut stipendmidler på starten av dette året med     
kr 400.000.- med søknadsfrist 1. mars 2022. Ved annonseringen deltok flere styremedlemmer 
som sendte ut annonsen i sine jobbmiljø. Det ble en meget god spredning av annonsen, samt at vi 
slapp kostnader forbundet med dette.  I tillegg hadde vi annonse i Sykepleien, med kostnader. 
Det kom inn 16 søknader. 
Fagmiljøet gikk inn i søknadene og Lars Nilsson la frem begrunnet innstilling med valg av 
kandidater. Dette ble: Kobro-Flatemoen som er knyttet til Kavli-instituttet ved NTNU. «Det 
skal studeres når amyloid-beta begynner å dannes inne i nevronene, samt hvorvidt amyloid-beta 
påvirkes av nivåene av protein reelin, som vi mistenker er sentralt i starten på Alzheimers 
sykdom.» 
Og Jan Terje Andersen som er tilknyttet Oslo Universitetssykehus, avd for immunologi og 
transfusjonsmedisin. «Studien vil gi helt ny kunnskap om hvordan antistoffer kan skreddersys for 
økt evne til å fjerne tauaggregater via TRIM21. Prosjektet vil derav avdekke verktøy innen 
grunnforskning på nevrodegenerative sykdommer. Videre vil resultatene gi grunnlag for 
utvikling av mer effektive terapeutiske antistoffer til behandling av Alzheimers sykdom.» 
Her fikk hver av dem kr 200.000.- i stipend midler. 
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Stipendiat besøk 
Vi hadde besøk på vårt styremøte i april av vår Stipendiat Alexander Anisimov og Evandro Fei 
Fang (hans sjef) begge fra Alzheimerforskningen  på Ahus.  
Fei Fang har vært i Norge i ca 5 år og har allerede rukket å være med på og stifte et nasjonalt 
nettverk av forskere som forsker på løsning av Alzheimer gåten.  
Alexander, også kalt Sasha, kom til Norge i desember 2021. Han er 24 år gammel, men allerede 
godt inne i forskningen sammen med Fei Fang. Går forløpet til Alexander slik det skal, vil han 
disputere i løpet av 2024.Dette er dyktige forskere som vi helt sikkert kommer til å få høre mere 
fra i tiden som kommer. 
 
 
Den Internasjonale Alzheimerdagen 21. september 
Det gikk også i år ut brev til klubbene fra leder i Alzheimerfondet med oppfordring til markering 
av Alzheimerdagen. Dette ved at de bla kunne sette inn annonse i lokalavisen som viste til at 
klubben støttet Alzheimerfondet. Det ble oppgitt både kontonummer og vippsnummer i 
annonsen. Det viste seg å være en god del som fulgte oppfordringen med annonsering, samt at 
mange hadde stands på kjøpesentra og lignende steder hvor de delte ut brosjyrer. Det ble også 
annonsert på Facebook. Artist Stig Gustu Larsen utga en låt på denne dagen til minne om sine 
besteforeldre, med oppfordring om å støtte Alzheimerfondet.  
 
 
Endring og vedtak av styresammensetningen fra 01.01.2023 
Da Prof. Lars Nilsson ønsket å gå ut av styret, ble det bestemt at tiden var inne for å redusere 
antall medlemmer i styret. Styret har siden opprettelsen bestått av 9 medlemmer med 
varamedlemmer, et forholdsvis stort styre. Det ble vedtatt at varamedlemmer går ut og et av 
dagens varamedlem Mathias Toft rykker opp til styremedlem. Det vil si at to vara fra fagmiljøet 
og et vara fra Civitan går ut. Samtidig måtte også vedtektene endres. Forslag til endringen av 
vedtekter ble behandlet i styremøtet 27.09. og oversendt Landsstyret v/leder til uttalelse.  Det har 
også vært tatt kontakt med Lotteri og Stiftelsestilsynet. Det er til slutt Stiftelsestilsynet som skal 
godkjenne vedtektene og endringsforslagene.  
Det ble også sett på navneendring til fondet etter at Civitan endret navn.  
Styret vedtok at fondets navn beholdes uendret.  
 
Endring av logo 
I løpet av våren endret fondet logo til Civitan i Norges logo. 
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Økonomi 
Hovedinntektene til fondet har gjennom dette året også vært gaver og støtte fra klubbene og 
donasjoner fra begravelser. Det er klubbene i Civitan som er den store bidragsyteren.  
Vi opplever også dette året at pandemien har gjort noe med donasjoner da det også dette året er 
merkbart redusert i forhold til før pandemien.                                                                                                                         
Det vi kan se en positiv endring i er at det har blitt en større aktivitet på Vipps gjennom året, og 
ser at vi får inn mere midler gjennom dette.  
Klubber som har deltatt i medlemskapsordningen har pr oktober blitt totalt 18 klubber. Herav 10 
med gull, 6 med sølv og 2 med bronsjestøtte. 3 klubber har i tillegg gitt gaver. For flere 
opplysninger viser vi til årets regnskap.  
 
 
Plan for videre arbeide: 
Fondet har et godt sammensveiset styre med meget god fagkompetanse i fagpersonene som 
styremedlemmer.  
I året som kommer vil vi følge opp vår Stipendiat Alexander Anisimov på Ahus som vi støtter 
med lønnsmidler i år og til neste år med kr 500.000.- pr år. Samt vår tidligere Stipendiat Ebba G. 
Mûller som vil disputere i løpet av 2023.  
Det vil også bli utlyst stipendmidler i 2023 til forskning på Alzheimers sykdom. 
Vi er hele tiden på søken etter nye måter å skaffe fondet midler på og jobber også med dette.  
Vi fortsetter å sende ut informasjon til begravelsesbyråer, nå med digital informasjon og 
brosjyrer.  
 
 
Eidsvoll, 30.10.2022 
Styret i Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom 
Eva H. Johnsen 
leder 


