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BARNEVENNLIG ÅRSMØTEHELG I TRONDHEIM
I år vil årsmøtet i Norsk Forening for Albinisme bli avholdt i Trondheim, 
ved RICA Nidelven Hotell 9.-11. mars. Dette hotellet, som vi også 
benyttet for tre år siden, ligger tett på jernbanestasjon og flybuss i 
Trondheim, og det er kort til Trondheim Sentrum, kjøpesenter, 
badeannlegg med mer. Styret håper at mange kan ta seg tid til å delta på 
årsmøtet også i år.  Alle påmeldte vil få detaljert veibeskrivelse til 
hotellet, eller mulighet til å bli møtt på stasjonen ved ankomst.

Programmet i år er laget også med tanke på familier med barn, og 
parallelt med seminar og årsmøte blir det aktiviteter for barna. Noen av 
lederne for juniorklubben i Blindeforbundet i Trondheim har tilbudt seg å 
ha aktiviteter for de største barna (ca fra 7 år) på lørdag formiddag. Vi 
håper det blir GOALBALL – så ta med innesko og lette 
klær/treningsklær. Også for førskolebarna er det planlagt egne 
aktiviteter.

Etter en god buffetlunsj på lørdagen blir det et effektivt årsmøte der vi 
behandler de vanlige årsmøtesakene. Det er viktig at minst ett medlem 
per husstand deltar på årsmøtet! 

 

http://www.trondheim.no/multimedia.ap?id=9652291


Ungdom/barn (med foresatt) kan i stedet bruke 
tiden på PIRBADET som ligger i gangavstand 
fra hotellet.

Lørdag formiddag blir det et SEMINAR med 
innlegg fra personer med ulike erfaringer og 
”livskompetanse” på albinisme. Det blir innlegg 
fra personer med ulik bakgrunn og alder.  Håper 
dette blir både spennende og relevant for alle. 

Søndag er det LIKEMANNSSEMINAR med tid til å samtale i grupper. 
Dette er en seminarform vi får støtte for fra Helse- og Sosial 
Departementet, nettopp fordi kontakt og utveksling av erfaringer mellom 
likemenn er vist å være så viktig. 

Hotellet tilbyr KOKEKURS FOR BARN (alder 9-15 år). Dette kan 
avholdes på søndag formiddag. Her får barna bli med kokken på jobb. 
Barna lager sin egen ”kjempepizza” og ekstra lang spagetti samt at de 
kan spise så mye sjokolade de bare vil.
Alt dette foregår under veiledning av hotellets kokker
(Gi beskjed ved påmelding om dette er av interesse!)

Lørdag kveld er det FESTAFTEN. Hver familie 
som deltar oppfordres til å ta med en hemmelig 
pakke  - og det blir kake, aktiviteter, 
underholdning og salg av LODD!

Hvis du ikke allerede har fått meldt deg på – så 
kontakt kasserer Jarle Gauslaa  så snart som 
mulig. (Se kontaktinformasjon nederst på arket).

PROGRAM  
Fredag 9. Mars:
kl 19.00 Felles middag 

Lørdag 10. Mars:
Kl. 08.00 Frokost
Kl. 10.00 Seminar 

 Samtidig aktiviteter for barna
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 15.00 ÅRSMØTE i NFFA

Samtidig: Bading i Pirbadet for barn m.ledsagere
Etter årsmøtet blir det tid til frie aktiviteter, tur, svømmehall 
el.l

Kl. 18.00 Middag
Kl. 20.00 Festaften. Bl.a utlodding av premier.
 



Søndag 11. Mars: 
Kl. 10.00 Likemannsdag.

”Å leve med albinisme.” Innledning ved Nina K. Angelsen. 
Samtale i grupper.

Kl. 13.00     Lunsj
(Det taes forbehold om mindre endringer i programmet)

ÅRSMØTET
I følge vedtektenes bestemmelser skal følgende behandles av årsmøtet: 

- NFFA’s årsmelding for 2006
- Regnskap for 2006
- Fastsette kontingent
- Vedta budsjett og handlingsplan for 2007
- Behandle innkomne forslag
- Valg 

Valgkomiteen:
Arne Høiland. Tlf. 33 38 52 77
 
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 3 
uker før årsmøtet dvs. innen 17. februar.
Stemmerett og deltakelse i årsmøte og seminar forutsetter innbetalt 
kontingent. Det forutsettes at minst en per deltakende familie deltar i 
årsmøtet, samt full deltakelse på øvrige arrangement, for å oppnå 
refusjon av reiseutgifter.

Sakspapirer for årsmøtet bl.a. regnskap for 2006, forslag til budsjett og 
handlingsplan for 2005 samt innkomne forslag, vil bli sendt ut til de som 
er påmeldt til årsmøtet ca 2 uker før.  (Dersom noen ønsker disse 
papirene, uten å delta/være påmeldt til årsmøtet, vennligst ta kontakt 
med sekretær, for å få det tilsendt på e-post eller med brev.)

Innkalling med påmeldings blankett er sendt ut tidligere.
Påmelding til :
Jarle Gauslaa, Skolegata 29, leil 0401, 4790 LILLESAND
kasserer@albinisme.no , tlf. 92 01 03 28
------------------------------------------------------------------------------------------------
NAVN

ADRESSE

Barns navn og alder
Gi beskjed om når du/dere planlegger å komme (til middag fredag?).
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