
MEDLEMSSAMLING OG ÅRSMØTE I NFFA 2010

Styret for NFFA innkaller hermed til årsmøte 2010!

Helgen 12.-14. mars 2010 arrangeres årets Medlemssamling i 
Norsk Forening For Albinisme. Det formelle årsmøtet holdes den 
første kvelden, fredag 12. mars kl. 20.00. Årsmøtet oppsummerer 
regnskapsåret 2009, økonomi og aktiviteter og vi ser vi på 
utfordringer og planer for 2010 og vedtar budsjett og handlingsplan 
for året. Resten av helgen er til sosialt og faglig påfyll og 
inspirasjon. 
  
Vi skal være på Dyreparken Hotell, Kristiansand. Hotellet er et 
ideelt familiehotell med gode fasiliteter for barna og ligger bare 
noen meter fra selve Dyreparken. Vi får disponere lekerom, rom 
med Rallyspill, Singstar mm. Litt utstyr har vi med selv, og noe 
låner vi fra hotellet. 

Noe av ideen med å holde til så nær Dyreparken, var å benytte 
denne flotte attraksjonen i sammenheng med arrangementet. 
Programmet blir derfor i korte trekk slik at vi holder det formelle 
årsmøtet fredag kveld, lørdag består av foredrag inkl 
likemannsseminar, og så har vi satt av søndag formiddag til 
familietur i Dyreparken.(Parken stenger kl 15, derfor måtte det bli 
en formiddagstur.) Det blir bl.a. nærmøte med tigrene, inne i buret, 
aper og andre dyr. Denne turen får en egenandel på 100 kr pr 
voksen over 13 år og 75 kr for barn 3-13 år. Dette er langt under 
halv pris. NFFA sponser resten.

Barna får dessuten egen tur til Dyreparken (med 
guide/dyrepasser) lørdag formiddag. Da blir de tatt med inn i 
Tåkeskogen og de får også hilse på andre dyr. Denne turen 
betaler NFFA i sin helhet.

Lørdag ettermiddag har vi også avtale med aktivitør for barna 
mens det er møter for de voksne. Og da blir det ballongfigurer, 
ansiktsmaling og lek i lekerommet.

Undervisningsprogrammet tar utgangspunkt i temaet for 
samlingen: ”VI KAN”. Foredrag om selvbevissthet og mentale 
modeller. Deretter fagseminar om kontaktlinser og hjelpemidler – 
og sist, men ikke minst: Likemannsseminar. 



Som vanlig har styret bevilget dekning av hovedparten av 
kostnadene. Derfor kan vi opprettholde flg lave egenandeler: 

Opphold, inkl alle kostnader, hele helgen: 
Voksne: Kr. 500,- per person 
Barn, 3-15 år: Kr. 300,- per person 
Barn under 3 år: Gratis.

Egenandel reise: Kr. 300,- per person barn og voksne. 
Familieturen i Dyreparken søndag kommer i tillegg (se ovenfor).

NFFA v/ kasserer refunderer reiseutgifter mot forevisning av 
kvittering eller brukte billetter. Ta kontakt med Jarle under 
samlingen. Årsmøtedokumenter sendes til alle påmeldte i forkant. 

FASTE ÅRSMØTESAKER. Full saksliste, se vedlegg:
1. Årsmelding og regnskap for 2009
2. Handlingsplan og budsjett for 2010
3. Fastsettelse av kontingent
4. Innkomne forslag 
5. Valg av styre og valgkomité

Flg er på valg:
Leder - Edel Krøll
Kasserer - Jarle Gauslaa
Styremedlem 1 - Anja Haugom
Varamedlem 1 - Jørgen Søvisdal
Nytt medlem til valgkomiteen skal også velges. (Leder for 
komiteen, Andreas Havsberg, går ut.)

Forslag til andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet må 
sendes styret v/leder senest 1. mars (jfr pkt 4 ovenfor).

PROGRAM – kortversjon:

Fredag 12. mars
18.00: Velkomst. Middag.
20.00: Årsmøte.

Sengetid eller fri lek for barn i lekerommet.
21.30: Kaffe etc. Relasjonsbygging. Voksenkontakt. 

Presentasjon fra Uganda-prosjektet v Mona Berge.

Lørdag 13. mars
08.00 – 09.30: Frokost



09.30 – 13.00: Foredrag / møte / seminar
Temaer: i) VI KAN – ii) Kontaktlinser – iii) Hjelpemidler.
Barna leker og går til Dyreparken. 

13.00: LUNSJ
14.00: Presentasjon fra NOAH 2008. Rati Nyenya.
14.40: Likemannseminar. Tema: JEG GREIDE DET!
18.00: Middag - Etterfulgt av sosialt samvær med loddsalg, kake 
og kaffe med mer. (Uformelt. Men vi pynter oss litt ) Husk å ta 
med gave til utlodningen. Pris ca 50 kr. Inntekt fra loddsalget 
går til Uganda-prosjektet.

Søndag 14. mars
08.00 – 09.30: Frokost og start pakking av rom
09.30: Familietur til Dyreparken. Guide den første timen. 
12.30: Avslutning og evaluering. 

Sted for medlemssamling 2011?
13.00: Lunsj og avreise

Forbehold mot endringer.



PÅMELDING til Medlemssamling i NFFA 2010:

• Navn : 
• Adresse :
• Tlf :
• E-post :
• Antall personer: Voksne_____ Barn_____
• Navn på alle voksne: 
• Navn og alder på alle barn:

Av de påmeldte har _____________albinisme [angi navn]

Dobbeltrom_____ Enerom _____ Ekstra oppredning_____ (sett x)

Evt diettbehov / allergi:___________________________

Påmelding innen 25. februar . Velg et av flg. alternativ:

1: www.albinisme.no. Gå til påmeldingslink. (Anbefales!)
2: Send skjemaet til NFFA v/Jarle Gauslaa, Skolegt 29, 4790 

Lillesand. 
3: Ring tlf: 92 22 38 93 etter kl 1900.
3: Send e-post: post@albinisme.no . Husk å få med alle 

opplysninger fra skjemaet over her!

Bruk helst alternativ 1- Nettsiden!

mailto:post@albinisme.no
http://www.albinisme.no/

