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I denne utgaven av Lysluggen 
vil dere finne program 
for medlemssamlingen, 
agenda for årsmøte og 
informasjon om påmelding. 
Medlemssamlingen vil 
i år foregå på Hafjell. 
Medlemssamlingen vil 
skje mellom vinter- og 
sommersesongen, noe som 
gjør at vi får hotellet for oss 
selv. Denne tiden på året kan 
være fantastisk, og de som 
ønsker det har mulighet til å 
være til mandag 1.mai.
Vi håper så mange som 
mulig melder seg på 

medlemssamlingen.
I bladet forteller vi også 
om samarbeidet med 
de andre europeiske 
organisasjonene, og den 
fantastiske muligheten vi 
har fått til å arrangere den 
europeiske konferansen 
i 2018. Dette vil gi oss en 
unik mulighet til å etablere 
et fokus på albinisme i 
Norge, og knytte til oss 
fagpersoner innenfor 
spesialisthelsetjenesten.
Vi ønsker å kombinere 
konferansen med 
medlemssamlingen for 

2018. Dette vil vi komme 
tilbake til.
Kos dere med denne 
utgaven av Lysluggen.
Vi ses på Hafjell.

Vennlig hilsen
Kjeld Christian Fjeldvig
leder@albinisme.no
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NFFA og 
likemannsarbeid

Eva Elida Skråmestø i intervju med René Helminsen. 

NFFA og likemannsarbeid 
I disse dager gjør NFFA en innsats for både å rekruttere 
og utdanne likepersoner. En likeperson er en som selv 
har albinisme, eller en person som lever tett på Albinisme 
– kanskje en forelder, besteforelder, søsken, partner osv. 
Felles for likepersonene i NFFA er at alle har erfaringer 
med albinisme, og at de ønsker å dele sin livskunnskap 
med andre. 
For å utdanne likepersoner har NFFA inngått et samarbeid 
med Norges Blindeforbund som har lang erfaring med 
dette arbeidet, og et stort likepersonkorps. Det avholdes 
kurs kontinuerlig, både rekrutterings – og nybegynner 
kurs, samt likepersonsamlinger med erfaringsutveksling 
og faglig påfyll. 

NFFAs likeperson
Det er en glede å få presentere NFFAs første likeperson 
som blir utdannet gjennom samarbeidet med Norges 
Blindeforbund.

Navn: René Helminsen
Alder: over midtveis
Bosted: Gressvik (utæfor Frek’stad)
Jobber nå i administrasjonen i familiefirmaet HELMIN AS 
og i eget IT-firma. Opprinnelig utdannet fysioterapeut, 
men sluttet 2002 grunnet akutt dårlig rygg.
René har selv albinisme (OCAII) og har vært medlem i 
NFFA siden 2009. Av disse 8 årene har han vært aktiv 
i styret i like mange år og som sekretær siden 2011. 
Har i barne- og ungdomsår vært medlem av Norges 
Blindeforbund og er nå med igjen.

Hvorfor ønsket du å bli likeperson?
Jeg har selv albinisme og har gjort meg mange erfaringer, 
både gode og mindre gode – de kommer man ikke unna. 
Det som har vært viktig lærdom for meg er å ha et ferdig 
avklart forhold til min diagnose. Når man har akseptert 
hva livet med albinisme innebærer, har man et godt 
utgangspunkt for å gjøre seg erfaringer man kan lære av. 
Det er viktig med kunnskap, men det er enda viktigere å 
finne strategier for hvordan man lever godt med albinisme 
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– for det kan man. Jeg er ikke redd for å prøve noe nytt. 
Dagens opplevelse blir morgendagens erfaring. Med 
positiv personlig innstilling er det stor sjanse for at også 
erfaringen blir god. Dette er et perspektiv jeg ønsker å 
dele med andre.

Dessuten har jeg tendens til å suge til meg informasjon 
om emner som engasjerer meg og albinisme er jo en av 
de emnene. Forskning på albinisme er veldig interessant, 
men jeg forventer ikke akkurat at det skal dukke opp en 
“kur” for albinisme. Men funn som kan gjøre at man finner 
måter å minske symptomene ved albinisme er interessant. 
Men aller mest spennende er oppdagelse av ressurser 
som vi med albinisme kan dra nytte av for å bygge oss 
opp og som kan støtte oss i vår “normale” hverdag. Jeg 
følger kontinuerlig med på det som foregår på feltet 
albinisme og også ting omkring dette. Dette gjør at jeg 
er ganske oppdatert på albinisme generelt – noe jeg med 
entusiasme deler med de som måtte være interessert (og 
kanskje uinteressert). 

Jeg har i dag som sekretær ansvaret for postmottak i 
NFFA og er ofte den de som søker info om albinisme først 
kommer i kontakt med. Jeg har følt et savn at vi i NFFA 
ikke har hatt et skikkelig likepersontilbud slik som f.eks. 
Norges Blindeforbund har - som jeg kunne henvise de 
som trengte det til. Derfor er jeg ekstra giret på å lære om 
likepersonarbeide og kunne ikke gjøre annet enn å hoppe 
ut i det når sjansen bød seg.

Hva motiverer deg i dette arbeidet?
Det som motiverer meg er når jeg ser at andre har 
nytte av det jeg har å tilby, både av informasjon og av 
livskunnskaper. Jeg syns det er synd om andre ikke 
kan utnytte erfaringen fra oss som allerede har tråkket 
oss gjennom gjørma for så å klatre lett over selv. 
Det gir meg personlig stor glede å se andre mestre 
albinismediagnosen sin, og jeg tenker at jeg er veldig 
heldig som kan få være med å bidra til dette. Vi er tross 
alt helt vanlige mennesker som “bare” har diagnosen 
albinisme. Men albinisme på den annen side gjør oss til 
særdeles unike individer. Vi er jo sjeldent vakre! Å få lov til 
å forsøke og påvirke andres syn på albinisme til noe man 
faktisk kan leve meget godt med er en velsignelse.

Det hender selvsagt at jeg kan få spørsmål som jeg 
ikke kan svare på på stående fot, da er det personlig 
engasjerende for meg å innhente informasjon enten ved 
å søke det frem eller ved å diskutere med andre som har 
ressurser på området. Slikt syns jeg er spennende for det 
bidrar til enda større forståelse for temaet. Jeg har jo som 
motto og lære minst én ny ting hver dag. Så å få bidra som 
likeperson gir meg selv muligheten til personlig utvikling 
og mye glede.

Hvorfor trenger vi likepersoner?
Det kan være ganske ensomt å leve med eller tett på 
en diagnose om man ikke har et fellesskap med andre 
i samme situasjon. Albinisme er jo en ganske sjelden 
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diagnose, og ofte er man den eneste i nærområdet som 
har dette. Som likeperson blir vi opplært til, og utfordret 
på, å hjelpe hverandre til å åpne opp for nye perspektiv, 
samt å skape bevisstgjøring om hva det er man setter 
fokus på. Er det fokus på hva man ikke kan få til, gir det 
fort en nedadgående spiral som det kan være vanskelig 
å snu, mens et fokus på hva man faktisk kan – og hva 
man kan øve på, vil kunne gi masse energi og uante 
muligheter. Men jeg vil også få nevne at jeg synes det er 
viktig å være realistisk også. Det er faktisk ikke alt vi kan 
få til – som for eksempel å bli jagerpilot eller bussjåfør - i 
hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Vi kan trolig snart 
kjøre bil - om f.eks. Google sine biler får sitt inntog. Vi må 
innse en viss begrensning, men vi er ikke alene i verden 
å ha begrensninger. Men intet bør være uprøvd, for det 
kan finnes mange alternative eller kompenserende tiltak 
man kan gjøre. Men det er ikke alltid man selv klarer å 
finne slike tiltak. Da er det så fint at likepersoner får dele 
erfaringer med mange i samme situasjon og så kan bringe 
gode ideer videre til den som står fast. 

Det er så superviktig at det finnes personer som kan ta 
vare på den kunnskapen som deles mellom like personer, 
sette den i system og bringe den videre. Dette er noe 
av det en likeperson kan bidra med og derfor trenger vi 
likepersoner!

Hvordan får man kontakt med en likeperson i NFFA?
Det beste er å sende en mail til post@albinisme.no eller 

ringe kontakttelefonen vår (nr 94798790 - som er åpen 
hver onsdag mellom kl 17 og 19). Du kan også finne 
informasjon på våre nettsider www.albinisme.no eller 
du kan søke oss opp på Facebook. Likepersoner er også 
ofte med på arrangementene vi har, og der får man i 
tillegg treffe andre i samme situasjon. Det er aldri lurt å 
brenne inne med tanker og spørsmål man har, og det kan 
også være vanskelig å lure på hva det er man skal lure 
på, så jeg anbefaler veldig å bli med i et fellesskap med 
andre i samme situasjon. Vi ønsker å bygge en sterk og 
kunnskapsrik organisasjon, og derfor trenger vi all den 
brukererfaringen vi kan få – og dette er et kjempeviktig 
arbeid som alle kan og bør bidra til.

Og til slutt, René – hva innebærer det å være en 
likeperson og kan alle bli det?
Å være likeperson med albinisme innebærer å samhandle 
med mennesker. Man må være en aktiv lytter, ha 
forståelse for andres tanker og livssituasjon – og man bør 
ha inngående kjennskap til hvordan albinisme kan påvirke 
et livsløp. Men det viktigste er kanskje at man er motivert 
for oppgaven og at man ønsker å gjøre en innsats. Men 
utover dette må man bare finne sin egen stil, for det er 
mange måter å være en likeperson på. 

I dette lyset så er jo de av oss som deltar på samlinger 
likepersoner for hverandre der og da. Men NFFA ønsker 
nå å bygge opp et tilbud hvor vi håper å ha nok erfarne 
organiserte likepersoner til å dekke vår etterspørsel 
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omkring i landet. Styret har innsett at vår lille organisasjon 
er for liten til å takle dette alene. Derfor har vi inngått 
et tosidig samarbeid med Norges Blindeforbund 
hvor vi i første omgang inngår som en del av Norges 
Blindeforbunds RehabiliteringsKontakter(RK), Unge 
RehabiliteringsKontakter(URK) eller Foreldrekontakter(FK). 
I tillegg til at jeg nå har startet på min opplæring som 
likeperson / Rehabiliteringskontakt gjennom samarbeidet 
med Norges Blindeforbund, har Arild Røland vært 
Rehabiliteringskontakt i Norges Blindeforbund i 18 år. Så i 
praksis er vi to organiserte operative likepersoner i NFFA. 
Kommer det inn en forespørsel om likepersonkontakt 
så vil jo teamet forsøke å finne en likeperson - som vil si 
en som er så lik som mulig. Så jo flere med albinisme vi 
har i teamet jo bedre likeperson service kan vi gi. Under 
bestemte forutsetninger kan vi som er likepersoner / 
Rehabiliteringskontakter i noen tilfeller også komme på 
hjemmebesøk. 

Jeg utfordrer derfor så mange som mulig av våre 
medlemmer til å tenke over om de kan avse litt tid til å dele 
livserfaring med andre i samme situasjon i en organisert 
form. Det er veldig givende for både den som mottar 
“besøk” og også veldig tilfredsstillende for den som er 
“likeperson”!

Ta kontakt med meg eller en av de andre i styret om du 
skulle ha spørsmål omkring dette.

 Hva er UNG 
Face IT?  
Det er en ny og spennende 
nettside som er designet av 
eksperter ved Centre for 
Appearance Research ved 
University of the West of 
England, ungdommer og 
støtteorganisasjonen Changing 
Faces.  
Programmet inneholder 
informasjon og tips til ungdom 
som trenger støtte og råd om 
hvordan de kan mestre det å leve 
med en diagnose som er synlig 
for andre og gjør at de skiller seg 
ut (f eks pga en spalte, arr eller 
en hudsykdom).  
Den inneholder interaktive 
læringsaktiviteter, illustrasjoner, 
videoer, lydfiler, bilder og tips fra 
ungdom med et annerledes 
utseende. Målet er å bidra til at 
ungdom føler seg tryggere og 
finner mer positive løsninger på 
eventuelle utfordringer.  

 
Hva må jeg gjøre? 
 
Du vil få i oppgave å jobbe med  
UNG Face IT på din egen PC,  
gjennomføre enkle quiz, morsomme  
oppgaver og aktiviteter online, og  
kanskje bli intervjuet av  
forskningsassistent  
Janken Baalsrud. 
 
Dersom du er under 16  
må dine foreldre si at det er  
greit at du deltar.  
 
Hvis du har lyst til å delta  
i dette forskningsprosjektet  
eller du har lyst til å høre mer  
er det fint om du kontakter:  
Janken Baalsrud (forskningsassistent)  
Mobil: 920 83 286 
Mail: janken.baalsrud@gmail.com  
Eller  
Prosjektleder og psykolog 
Kristin Feragen: 
Mail: krifer@ous-hf.no  

Nettbasert støtte for ungdom som føler seg synlig annerledes 
  

Er du mellom 12 og 17 år? 
Har du en medisinsk diagnose som påvirker utseendet ditt, for 

eksempel en craniofacial diagnose eller en hudsykdom? 
Kunne du tenkt deg å delta i et forskningsprosjekt som prøver ut et 

helt nytt nettbasert dataprogram som heter UNG Face IT?  
UNG Face IT er et støtteprogram for ungdom som bekymrer seg for 

hvordan de ser ut eller opplever å bli ertet. 
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EDA 
i Norge 2018

Som mange av dere vet har vi et godt samarbeid med de 
andre europeiske organisasjonene. I oktober 2012 ble 
første European days of albinism (EDA) arrangert i Paris. 
Siden den gang har konferansen ekspandert, og NFFA har 
nå besluttet at den fjerde EDA skal arrangeres i Norge i 
begynnelsen av mars 2018.

Dette blir et stort arrangement, der konferansen vil bli delt 
inn i tre deler. 
Den faglige delen av konferansen vil bli gjennomført i 
samarbeid med en komité bestående av forskere fra hele 
Europa. Det vil bli invitert forskere og fagpersoner fra hele 
verden til å delta i en faglig konferanse om albinisme. 
De faglige foredragene vil bli holdt 8. og 9.mars 2018. Vi 
forventer ca 50 fagpersoner til denne delen.
I tillegg ønsker vi å videreføre samlingen av Unge med 

albinisme, som ble igangsatt i Valencia i april 2014. Dette 
har vært en meget suksessfull samling der personer 
mellom 18 og 30 år fra alle europeiske organisasjonene 
har kommet sammen for å dele erfaringer og knytte 
relasjoner. Vi håper at ca 30 personer vil delta på denne 
samlingen som vil finne sted fra 7. til 11.mars 2018.
Som vanlig vil alle organisasjonene samles under 
konferansen for å bygge videre på det samarbeidet vi 
har startet. Organisasjonene vil til sammen være ca 20 
personer som vil være til stede under hele konferansen.
Som dere ser vil dette være en stor hendelse for NFFA, 
og vi ser fram til å arrangere dette. Vi tror også at 
konferansen vil kunne gi et løft for NFFA nasjonalt og for 
våre medlemmer. 
Konferansen vil finne sted på Hurdal syn og 
mestringssenter i perioden 7. til 11.mars 2018.
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Save the date! 

March 7th - 10th 2018 
Oslo, Norway 

and Albinism Europe 

"A unique international scientific conference 
dedicated to one genetic condition and all its aspects" 

Contact form and Newsletter subscription link 

4th European Days of Albinism 
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 Benoit Arveiler (CHU, Bordeaux, France) co-chair 
 Lluis Montoliu (CNB-CSIC and CIBERER-ISCIII, Madrid, 

Spain) co-chair 
 Brian Brooks (National Eye Institute, NIH, Bethesda, 

MD, USA) 
 Maria Mies van Genderen (Bartimeus, Diagnostic 

Centre for Rare Visual Disorders, Zeist, The Nether-
lands) 

 Irene Gottlob (University of Leicester, UK) 
 Karen Gronskov (Kennedy Center, Clinical Genetics, 

Copenhagen, Denmark) 

 Michael Hoffmann (University Eye Clinic, Magdeburg, 
Germany) 

 Barbara Kaesmann-Kellner (University Eye Clinic, 
Homburg, Germany) 

 Alessandra Del Longo (Niguarda Hospital, Milano, 
Italy) 

 Michael Marks (Philadelphia Children Hospital and 
UPENN, Philadelphia, PA, USA) 

 Fanny Morice-Picard (CHU, Bordeaux, France) 
 Maria Vittoria Schiaffino (San Raffaele, Milano, Italy) 
 Maria Jose Trujillo (FJD Hospital, Madrid, Spain) 

Scientific Committee 

European albinism patients associations network  - "Albinism Europe" 
 Denmark: Dansk Forening For Albinisme 
 Finland: Suomen Albinismiyhdistys ry 
 France: Genespoir 
 Germany: NOAH Albinismus Selbsthilfegruppe e.V 
 Italy: Albinit 

 Norway: Norsk Forening For Albinisme 
 Spain: ALBA 
 Turkey: Albinizm Dernegi 
 UK & Ireland: The Albinism Fellowship 

 Kjeld Christian Fjeldvig (NFFA President) chair 

Local Organising Committee 

Coordination Associations / Scientific Committee 
 Antoine Gliksohn (Genespoir)  Mónica Puerto (ALBA) 

March 7th-10th 2018 - Oslo, Norway 
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Medlemssamlingen 
2017  
28. - 30. april

I 2017 skal vi møtes helgen 28. til 30. april på Hafjell hotell. 
Vi kommer til å få en fantastisk helg på hotellet, som vi 
stort sett får alene. Det betyr at vi kan legge til rette for 
mange gode sosiale relasjoner.
Hafjell hotell ligger vegg i vegg med et stort lekeland 
som vi kan benytte, samt at mye av lørdagen vil foregå 
i Lilleputthammer sammen med Hafjell Event. Det betyr 
leker og mye moro for alle aldersklasser.
Vi tror dette vil bli en fantastisk helg. Vi har også ordnet 
meget gode priser for de som ønsker å gjøre dette til en 
langhelg, ved å overnatte til 1.mai. 
Det vil komme mer informasjon i neste Lysluggen.

Bilder fra: www.lekeland.no 
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Årsmøte

Styret for NFFA innkaller hermed til årsmøte fredag 
28.april 2017 kl. 20.15 på Hafjell hotell 
Kortfattet saksliste:

 • Åpning ved leder
 • Opprop
 • Valg av ordstyrer, referent mm
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Årsmelding 2016
 • Regnskap 2016
 • Fastsettelse av kontingent
 • Handlingsplan 2017
 • Budsjett 2017
 • Valg av styre og valgkomite’
 • Evt. Og avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes 
styret v/leder senest tre uker før årsmøtet, dvs senest 
7.april 2017. Jmf vedtektenes §4

Årsmøtedokumentene (saksliste, budsjett, årsmelding, 
regnskap, skjema for reiseregning osv) sendes alle 
påmeldte 1-2 uker før samlingen.

Valg:
Leder: Kjeld Christian Fjeldvig 
Sekretær: Rene’ Helminsen
1.Styremedlem: Helge Pedersen
2.Varamedlem: Anja Bø Larsen
Valgkomiteen: Edel Krøll og Geir Sunde
På valg: Geir Sunde
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Påmelding 
medlemssamling 2017
NFFA oppfordrer alle til å enten melde seg på via 
hjemmesiden; www.albinisme.no , eller pr mail til Jarle; 
kasserer@albinisme.no.

Påmelding kan også sendes via post til:
NFFA v/Jarle Gauslaa
Skolegt 29
4790 Lillesand.

Du kan eventuelt også melde deg på til Jarle via tlf: 920 10 328 
etter kl 1900.

Påmelding må skje innen 14. april 2017, langfredag.

Dersom du melder deg på via mail eller telefon, trenger vi 
følgende informasjon: 

Navn,  Adresse,  Postnummer, Poststed, Telefon, E-post
Antall voksne som meldes på, Navn på alle voksne
Antall barn som meldes på, Navn og alder på alle barn 
Hvem som har albinisme 
 
Hafjell hotell har ulike typer rom. Styret vil fordele i samråd 
med Hafjell hotell rom som er mest egnet for hver gruppe. 
Enkeltpersoner settes så klart opp enkeltrom.
Antall Enerom, Dobbeltrom, Familierom
Evt. diett / allergi

Det er veldig fint om du kan opplyse om hvordan du har tenkt 
å reise - slik at vi kan forsøke å følge opp der vi kan.

Er du i tvil om hvordan du skal legge opp reisen så ta gjerne 
kontakt med NFFA på forhånd.

Da det har vist seg nødvendig så har vi formalisert påmelding 
ved innbetaling av depositum. 

Depositumet er tilsvarende den påmeldte gruppens samlede 
egenandel for opphold. Man er påmeldt / sikret plass først 
når depositum er innbetalt. Dette “krav” for depositum blir 
derfor sendt som svar på deres påmelding. Om man melder 
avbud senest 21. april 2017 vil man få hele depositumet 
tilbakebetalt.

Opphold, inkl alle kostnader, hele helgen:
Voksne:               Kr. 500,- per person
Barn, 4-16 år:      Kr. 300,- per person
Barn under 4 år:   Gratis.

Egenandel reise voksne Kr. 300,- per person. Barn 4 til 16 
år kr 200,- per person. Ved bruk av bil 3,00 kr/km pr. bil. 
Passasjertillegg kr 0,70 per voksen person.
 
NFFA v/ kasserer refunderer reiseutgifter mot forevisning 
av kvittering eller brukte billetter. Ta kontakt med Jarle 
under samlingen. Utleggene, med fratrekk av egenandeler, 
overføres til din bankkonto når du er kommet hjem.
Siste frist for krav reiseregning er 26. mai 2017.
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Info vedrørende 

Medlemskontigenten
NFFA v/Kasserer sender ut krav om kontingent før sommeren. 
Dessverre kommer noen innbetalinger etter årsskiftet. Disse kan 
da ikke telles med i det offisielle medlemstallet som vi sender til 
BufDir (Barne- og ungdomsdirektoratet) og som styrer utbetaling 
av statsstøtte. 

Hvis medlemskontingent for 2017 kommer i 2018  
”for sent” gjør vi følgende:
. Beholder medlemskapet. Strykes ikke!
. Medlemmet kan ikke telles ”offisielt”. Bare tall pr 31.12.17 
 medregnes.
. Innbetalt beløp (kontingenten) gis derfor til Ugandaprosjektet   
 da beløp innbetalt i 2018 for medlemskap 2017 ikke kan
 registreres som medlemskontingent 2017. Departementet    
 godkjenner ikke.
. Medlemmet får innbetalingskrav for 2018 som alle andre.

Generelt:
. De som ikke har betalt, får brev fra styret. Hensikt: Å bevisst  
 gjøre og til å ta et valg om å være medlem eller ikke.
. Vi foretrekker skriftlig utmelding (e-post ok) fram for bare å la   
 være å betale kontingent.
. Er ikke kontingent for foregående år betalt før årsmøtet så    
 mister man stemmerett og rett til subsidiering.

Vi mottar ca 300.000 kr årlig fra Helsedirektoratet. Statsstøtten står 
i direkte forhold til hvor mange medlemmer vi kan dokumentere 
som har innbetalt kontingent for det året. Både medlemslister 
og innbetalinger gjennomgås, kontrolleres og signeres av revisor 
hvert år. Dette kreves for at statstilskuddet kan overføres til oss.

Den som heller ikke har betalt kontingent for påfølgende år, 
strykes av medlemslista. (Og det er det verste vi vet! NFFA trenger 
alle medlemmer.)

Medlemskap for enkeltperson: 200 kr pr år
Medlemskap for en hel familie: 300 kr pr år  Styret

Oppdatering av 
medlemslister
Grunnet nye krav fra Direktoratet, som fordeler 
støtte til NFFA gjennom antall fysiske personer 
i medlemsregisteret, trenger NFFA en komplett 
oversikt over våre medlemmer.

NFFA holder nå på å sluttføre dette arbeidet, men vi 
mangler fortsatt noen registreringer.
I den anledning oppfordrer vi alle våre medlemmer, 
særlig de som betaler familie-medlemskap, om å 
innrapportere hvor mange personer som faller inn 
under medlemskapet, med navn og fødselsdato.
Også enkeltmedlemmer, må innrapportere 
fødselsdato, for å kunne stå som gyldig medlem. 

Dette kan mailes til Jarle på kasserer@albinisme.no 
eller send en SMS til 920 10 328. Ring eller send et 
brev til Kasserer NFFA c/o Jarle Gauslaa. Skolegt. 29 
4790  LILLESAND.
Jo flere medlemmer vi har, desto mer får vi i støtte. 
Siden dette er den inntekten vi lever av, er vi også 
avhengig av at registrerte medlemmer betaler 
kontingenten. 

En liten sum for dere, en stor betydning for NFFA.
På forhånd takk for hjelpen!
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Vedtekter
Vedtekter Norsk Forening For Albinisme - NFFA

§ 1. NAVN
Norsk forening for Albinisme (NFFA)

§ 2. FORMÅL
Hjelpe alle som er berørt av denne tilstanden, både de som selv 
har den og de pårørende.
Dette for å oppnå felles støtte og gi hverandre informasjon.
Innhente informasjon, både på det genetiske og det behandlende 
plan.
Medvirke til informasjon overfor allmennheten, herunder det 
offentlige, slik at albinisme vil bli mer “avmystifisert”.
Spre informasjon til helsestasjoner, øye- og hudspesialister, 
synspedagoger og kommunale synskontakter om foreningens 
eksistens. Informere de samme om forskning som foregår i 
utlandet.
Være et sentrum hvor alle kan henvende seg for hjelp og 
informasjon.
Oppfordre til forskning på området.
Bestrebe en god kontaktskapning for - og mellom - medlemmene.

§ 3. MEDLEMSKAP
NFFA er av og for medlemmer med albinisme og deres pårørende. 
(Foreldre, søsken, ektefelle / samboer og barn), samt andre med 
tilknytning til albinisme.
Et hvert medlem som har fylt 15 år har full møterett, talerett, 
forslagsrett og stemmerett og kan la seg velge til representant i 
organisasjonen.
Som støttemedlemmer kan opptas institusjoner og organisasjoner.
Det gis mulighet for familiemedlemskap for inntil 6 – seks – 
personer. I et familiemedlemskap må alle ha samme postadresse.
Barn som har fylt 15 år avgjør selv om de ønsker å være medlem i 
NFFA gjennom å gi foreningen beskjed.
Alle medlemmer skal føres individuelt i NFFA’s medlemsregister 
med navn, adresse og fødselsdato/år, og gis medlemsnummer, 

samt demokratiske rettigheter ved fylte 15 år.
Medlemmer av NFFA kan på eget initiativ fremme forslag om at 
privatpersoner kan tilbys å bli / kalles til ÆRESMEDLEM. Dette vil 
kreve en enstemmig innstilling fra styret som så legger saken frem 
for årsmøtet. Her kreves mer en 50% flertall. Et æresmedlem skal 
ha gjort noe helt spesielt og uegennyttig for tilstanden Albinisme 
eller en gruppe med Albinisme. Æresmedlemmer betaler ikke 
kontingent og kan ikke gis demokratiske rettigheter.

§ 4. FORENINGENS OPPBYGGING
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og slikt holdes hvert år.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 - en - måneds varsel, 
skriftlig, direkte til medlemmene.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret 
senest 3 - tre - uker før årsmøtet.
Alle medlemmer med betalt kontingent har adgang til årsmøtet.
Ingen har mer enn 1 - en - stemme, men stemmegivningen kan 
skje ved skriftlig fullmakt.
Årsmøtet er vedtaksført med de stemmeberettigede medlemmer 
som møter.
Styret leder foreningen mellom årsmøtene.

§ 5. SAMARBEID NASJONALT OG INTERNASJONALT
Foreningen kan samarbeide med alle nasjonale organisasjoner 
og institusjoner som arbeider for saker som berører foreningens 
medlemsintensjon.
Foreningen kan samarbeide med internasjonale organisasjoner 
hvor intensjonen er sammenfallende med foreningens formål.

§ 6. ADMINISTRASJON / ØKONOMI (herunder regnskap og revisjon)
Årsmøtets oppgaver:
Behandle NFFA`s årsmelding.
Behandle NFFA`s regnskap i revidert stand.
Fastsette kontingent.
Vedta NFFA`s budsjett.
Behandle innkomne forslag.
Bestemme NFFA`s organisasjon.
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Velge:
Leder (oddetallår)
Sekretær (oddetallår)
Kasserer (partallår)
Første styremedlem (partallår)
Andre styremedlem (oddetallår)
Første vara (partallår)
Andre vara (oddetallår)
Valgkomité
Fondstyre
(Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme).

Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av to personer. Hvert medlem av 
valgkomiteen velges for to år. Det holdes valg hvert år. Gjenvalg er 
mulig. Man bør unngå at begge medlemmene skiftes ut samtidig. 
Leder av valgkomiteen er den som til enhver tid har sittet lengst.

Stemmegivning på årsmøtet
Saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever 
det.
Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om 
godkjenning av saksliste. Med mindre annet er bestemt skal det 
vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de 
gitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare 
foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere 
velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde
det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 
vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller 
som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall 
kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses 
som ikke gitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom 

de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 
omvalgstemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å 
anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette 
gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig 
mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas 
så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne 
avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på NFFA`s møter må et medlem ha fylt 
15 år. Vært medlem i minst 1 - en - måned og ikke skylde 
kontingent. Til ledelse og utadrettet virksomhet skal personer med 
albinisme og eller pårørende foretrekkes. Dette for å øke og sikre 
delaktighetstilbudet for foreningens primærgrupper.

Ledelse av årsmøte
Årsmøtet ledes av valgt møteleder hentet fra medlemmene.

Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller 
når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med 
minst 3 - tre - ukers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelser i de 
sakene som er kunngjort i innkallingen.

Styret er foreningens høyeste myndighet og leder foreningens 
arbeid mellom årsmøtene.

Styret skal:
Innkalle til og iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
Etter behov oppnevne komiteer / utvalg / personer for spesielle 
oppgaver og utarbeide instruks for disse.
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Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens 
økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
Representere foreningen utad.

Styret skal holde møter i henhold til fastsatt møteprogram eller når 
et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er 
tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Økonomien løses gjennom medlemskontingent og ved andre 
tiltak. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Tillitsvalgtes godtgjørelse skjer kun ved refusjon av faktiske 
utgifter som fremgår av foreningens budsjett.

Revisjon skal ivaretas av registrert revisor. NFFA som forening 
ønsker å få revidert sitt regnskap etter det til enhver tids 
gjeldende reglement og innen de tidsfrister som er satt for de 
stønadsordninger som NFFA mottar. Herunder skal NFFA sitt 
styre ha innhentet og vedlagt den dokumentasjon og de øvrige 
dokumenter revisor til enhver tid trenger for å få utført sitt arbeid.

§ 7. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Medlemskap i NFFA er først gyldig og regnes fra den dag 
kontingent er betalt.

Skyldig kontingent medfører at medlemmer strykes i foreningens 
medlemsliste. Stemmerett og andre rettigheter bortfaller. Strykes 
et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er 
betalt.

Vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte. Skal da være oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 
flertall av de avgitte stemmer.

§ 8. OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært 

årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, 
innkalles ekstraordinært årsmøte 3 - tre - måneder senere. For at 
oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved møteinnkalling skal det foreligge forslag til anvendelse av 
foreningens midler og eiendeler.
Midlene skal foreslås benyttet til formål som er i tråd med 
foreningens formålsparagraf (§ 2) - Fond til fremme av opplysning 
og forskning vedrørende Albinisme. Vedtak om anvendelse av 
midler og eiendeler krever minst 50 % av stemmene på årsmøtet. 
NFFA’s arkiver skal oversendes Riksarkivet ved et eventuelt opphør 
av foreningen.

§ 9. ÆRESMEDLEM
Tove Pharo Ronde, Asker. (årsmøte 2002)

Vedtektene er revidert etter årsmøtet 2004
Vedtektene er revidert ved årsmøtet 2010
Vedtektene er revidert ved årsmøtet 2011
Vedtektene er revidert ved årsmøtet 14.03.2014
Vedtektene er revidert ved årsmøtet 17.04.2015
Vedtektene er revidert ved årsmøtet 15.04.2016
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Til:

Lysluggen sendes i papir til de vi ikke har 
e-post adresse til, og til de som får bladet for første gang 
(nye medlemmer). I tillegg sendes det til de som spesifikt 
har bedt om papir-utgaven. Bladet sendes elektronisk til 

alle vi har e-post adresse til.

Savner du papirutgaven?
Send mail til lysluggen@albinisme.no og si ifra.

Lurer du på noe? Bare spør i vei!
lysluggen@albinisme.no

Avsender:
NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA
Sekretariatadresse: René Helminsen, 
Dyrødveien 8, 1621 GRESSVIK


