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Styret i 1,6 millioner klubben har bestått av styrets formann Gerd Helene Kjos, Grete 
Corwin, Ingalill Sandal, Ann–Elin Moen, Tove M Taalesen og Alexandra Throne-Holst. I 
tillegg er grunnlegger Alexandra Charles  fra Sverige medlem av styret. Styret har hatt 6 
styremøter og ellers hatt flere  telefonmøter. 

I, 6 millioner klubben Norge har hatt en rekke seminarer i Oslo og landet for øvrig. 

I Oslo har klubben avholdt 6 seminarer. 
Det siste var Helsedagen med tur til Tryvannstua med bevertning av sunn suppe og  
foredrag av en av klubbens ambassadør Birgit Skarstein. 

I Arendal er det avholdt 3 seminarer og i Trondheim 2 seminarer.
Referater fra seminarene ligger på klubbens hjemmeside.

Temaet på de enkelte seminarene I Oslo er valgt i samsvar med klubbens medisinske 
fagråd.
Styret mener at de enkelte temaene har stor betydning og er til opplysning for kvinners 
helse. Alle seminarene har holdt høyt faglig nivå.

1,6 millioner klubben har delt ut til sammen kr. 150 000 til forskning det siste året. 
Styrets valg av kandidater til prisene er etter råd fra medisinsk fagråd.

Forskningsprisen på kr. 100 000 bli tildelt  Phd i medisin forsker Anita Kåss for hennes 
banebrytende forskningsgjennombrudd og behandlingsmetode på leddgikt og kroniske 
smerter. 
To inspirasjonspriser på kr. 25 000 ble tildelt forsker Stine Fossum for studier på 
svangerskapskvalme og  forsker Jone Trovik  for sitt arbeid med kirurgi ved 
urinveisfistler som ofte rammer kvinner i U land etter fødsler.

Styret jobber fortløpende med planlegging av neste års seminarer. Vi er også på jakt 
etter flere ambassadører som kan bidra til og spre opplysning og interesse om klubben 

1,6 på Island kom offisielt i gang 25 april i år på den Svenske ambassaden  med Vigdis 
Thire  som stiftet organisasjonen på Island og Alexandra Charles 

Lokal foreninger Tromsø og Stavanger har foreløpig  ikke kommet i gang.

Antall betalende medlemmer er synkende. Styret er i tenkeboksen. Vi må synliggjøre oss 
på nye arenaer. 

Hjemmesiden og facebook oppdaterer klubbens program fortløpende.
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