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Planer
for året
Den fine hvite tiden nærmer
seg slutten. Like naturlig
som at krokusen blomstrer,
dagene blir lysere og
sommerdekkene kommer
på bilen, arrangerer NFFA
medlemssamling. I år drar vi
til Norges tidligere hovedstad,
Trondheim. Jeg gleder med til
å se så mange som mulig av
dere der.
I denne utgaven av Lysluggen
vil dere finne program for
medlemssamlingen, agenda
for årsmøte og informasjon
om påmelding. Vi har
dessverre i år sett oss nødt
til å kreve egenandelene
for oppholdet på forhånd.

Bakgrunnen for dette er at
vi over flere år har betalt
for ubrukte hotellrom for
personer som ikke har
møtt. Dette er penger vi
kunne brukt på andre ting.
Vi håper på forståelse for
dette.
Andrea Pharo Ronde har
vært aktiv i media den siste
tiden, der hun har fortalt
om hvordan det er å leve
med albinisme. Vi gjengir
intervjuet hun gjorde med
Dagbladet i denne utgaven
av Lysluggen. Man kan ikke
annet enn å være meget
imponert over det Andrea
har fått til.

Jeg og René var så heldige
å få være med på tidenes
første Pan-Afrikanske
konferanse i Tanzania.
I bladet får dere en
presentasjon av hva vi
opplevde.

Vennlig hilsen
Kjeld Christian Fjeldvig
leder@albinisme.no

Vararepresentanter:
Arild Røland
Anja Bø Larsen
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Årets NFFA
Medlemssamling
15. - 17. april
Medlemssamlingen nærmer seg, og vi har år også et
veldig spennende og innholdsrikt program. Vi skal
være på et forholdsvis stort hotell, men hotellet har
vært meget flinke til å tilpasse lokalene, slik at vi er
samlet og at det er forutsigbart hvor vi skal være.
Hotellet ligger i gangavstand fra Jernbanestasjonen,
man går litt østover, bro over skinnene, så er man der.
Flybussen stopper utenfor Hotell-inngangen.
Alle må huske badetøy, da det vil være bading for store
og små på lørdag formiddag. Pirbadet er et av Norges
største badeanlegg, og vi håper dette kan være med
å samle medlemmene på en positiv måte. De som
ikke ønsker å bli våte på kroppen, kan benytte seg av
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shopping-mulighetene i Trondheim, eller bare være turist.
Trondheim sentrum ligger i gangavstand fra hotellet.
Årets tema på medlemssamlingen vil være; «Slik er jeg,
men hvordan har jeg det?», og vi har vært så heldige
og få to av Statsped Midts mest erfarne foredragsholdere
til å snakke og reflektere rundt temaet.
Arild vil på lørdag kveld fortelle og vise lysbilder fra en
fantastisk reise med den transsibirske jernbane, som noen
av våre medlemmer var med på.
Søndag før avreise vil vi få muligheten til å svinge på
rockefoten, og se og føle hvordan musikken har utviklet
seg i Norge de siste ti-årene.
Vi ser fram til å se dere igjen, og håper så mange som
mulig kommer på medlemssamlingen. Husk at dere
kommer like mye for alle de andre i foreningen som for
deres egen del. Vi må møtes for å dele erfaringer, og for å
utvikle oss.

Vi ses 15.april
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program for NFFAs
medlemssamling

Aktivitet VOKSNE OG BARN Pirbadet
Gi beskjed om du ikke skal i Pirbadet ved innsjekk!
Eller hva man selv ønsker / utflukt?

15. til 17. april 2016 ved
Clarion Trondheim
MOTTO: Slik er jeg, men hvordan har jeg det?
TEMA: Likemannsarbeid og samhandling

14.30 -19.00 Aktivitet VOKSNE “Cosmos”
Normalfaktor, finnes det egentlig? Begrensninger og
hverdagsmestring.

13.30 - 14.30 Spisesalen egen sone LUNSJ

Likemanndiskusjon

FREDAG
15.00 Ved hovedinngang.
Velkommen og innsjekk.
Aktivitet BARN Finne fram, og bli kjent.

Aktivitet BARN “Living” Aktivitører 2-3 stk.
Stadped Midt stiller med Per Fosse og Tore Pukstad
Thomas Haugen forteller om sin nye bok:
«På innsiden av et litt annerledes liv»

18.30 Spisesalen egen sone.
MIDDAG BUFFET

19.00 - 20.00 Spisesalen egen sone. MIDDAG BUFFET

20.00 - 20.15 “Cosmos”
Velkommen kort presentasjon.
20.15 - 21.30 “Cosmos”
Aktivitet VOKSNE Årsmøte.
Obligatorisk frammøte for minst en pr familie.
Aktivitet BARN «Living»
Sosialisering med uformelt samvær.
Kaffe. Te. Frukt.
Etter kl 21 30. Øl og vin i Baren for de som ønsker.
LØRDAG
08.00 - 09.00 Spisesalen egen sone. FROKOST
09.30 - 13.30 Oppmøte i resepsjonen.
16 Lysluggen No1 2016

Aktivitet VOKSNE “Cosmos”
Sosialt samvær «Blind-passasjer på Trans-Sibirske
Express». Foredrag av Arild Røland. Kake, frukt, brus
mm. Etter 21.30 øl og vin i baren for de som ønsker.
Aktivitet BARN “Living” Aktivitører 2-3 stk.
SØNDAG
08.00 til 10.00 Spisesalen egen sone. FROKOST
10.00 Utsjekk av rommene
10.30 “Cosmos” Evaluering og avslutning
11.00- 13.00 Rockheim
13.00 til 14.00 Spisesalen egen sone LUNSJ
14.30 Avreise
Evalueringsark deles ut ila formiddagen. Husk!
Lysluggen No1 2016 17

velkommen til
clarion hotel & congress
trondheim
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EN KOSMOPOLITISk STJERNE MED
1000 - ÅRIG TRØNDERSK DNA!
Trondheim er tidligere hovedsete i Norge, og har en svært
sentral plassering i Norgeshistorien. I byen finnes mange
kulturminner og tydelige spor etter fortiden, som katedralen
Nidarosdomen. Det er en by med stort ego som gjennom tidene
har oppfostret mange sterke og berømte personligheter både
innen idrett og kultur. Idag- basert på den mektige arven fra
fortiden, ser man det nye og moderne Trondheim- representert
ved Clarion Hotel & Congress Trondheim.
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FAKTA OM
CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM
- Det ideelle sted for alt fra store konferanser og eventer til mindre møter
og arrangementer.
- Beliggenhet ved havna i Trondheim sentrum
- Rett ved Pirbadet ( Norges største innendørs badeanlegg) og Rockheim
( Norges nasjonale senter for pop og rock).
- Flybussen stopper rett utenfor hotellet med avgang hvert 20. minutt
etter kl 10.30 bortsett fra lørdager og søndager- Et bygg i energiklasse A,
innovativt i arkitektur og design
- 400 rom og suiter
- 18 møterom( tilsammen 3053 m2)
- Største møterom: 1400 m2 ( 1800 i “kino”, 2500 i konsert )
- To restauranter + bankett: Astrum Skybar i Toppetasjen og Living
Room i 1. etasje
- Skybar med 190 m2 takterasse
- Eventlokaler i sentrale Trondheim
- 300 parkeringsplasser
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TRONDHEIMs LEVENDE MØTESTED
Mat, drikke, musikk og mennesker skaper et levende møtested
i Clarion Livingroom.

Hverdagsrom
Med lokale leverandører og en trøndersk “touch” kan du nyte
snacks, småretter eller noe i glasset i en avslappet atmosfære.
Hotellets hverdagsrom preges av musikk og utstillinger. Dette
er stedet hvor hotellets gjester treffes over småretter og en
deilig kaffemeny.
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3000 M2 KONGRESSOMRÅDE

nORGES BESTE MØTE- OG KONGRESSMULIGHETER
- Kongress/bankettsal 1400 m2
- Største enkeltsal: 1800 personer + scene
- Kongressfoaje 1030 m2 ( utstillere, pauseareale, egen entre)
- Totalt 3000 m2 - hvor den største kongressalen kan deles i
syv saler
- Mottakelser/ konserter & scene for inntil 2500 personer
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Møteromsoversikt

THE CITY`S ONLY SKYBAR
ASTRUM GRILL & RAW BAR
astrum grill & raw bar
I toppetasjen finner du vårt restaurantkonsept Astrum Grill
& Raw bar. Det Nordiske kjøkken i møtet med det rustikke
amerikanske og sofistikerte asiatiske, gir herlige
smaks-opplevelser. Spennende menyer og råvarer fra regionen
serveres med magisk utsikt over byen, fjorden og Fosenalpene.
Små og store sittegrupper gir en unik og behagelig atmosfære,
kun for deg eller dere, gode venner samlet, ved representasjon
eller store anledninger.
Skybar
Utover kvelden skifter restauranten takt, og Astrum Grill &
Raw bar blir til et internasjonalt og levende møtested.
Til rytmene fra spennende DJ`s eller kveldens musikk kan du
oppleve baren og pulsen på toppen av byen. Med stjernehimmelen som tak trekker du ut på den store takterassen, med
sittegrupperog panoramautsikt - alt til takten fra musikken,
menneskene og kvelden.
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hotellrom og kategorier
Moderat enkeltrom

- Moderat enkeltrom er små, men praktiske rom ca (15 m2). Her er en arbeidspult, et
lyst bad, vinduer, samt en behagelig seng med vår fantastiske Clarion-pute.

Standard dobbeltrom

- Standard dobbeltromrom er moderne, velutstyrte og praktiske rom, med en 160 cm
behagelig dobbeltseng og god arbeidsplass. I tillegg til store vinduer er det en lenestol
for avslapning.

Superior twin /dobbeltrom

- Superior dobbeltrom (med dobbeltseng) er romslige, moderne og delikate rom med god
arbeidsplass, store vinduer og sjeselong for avslapping. Mange av rommene har fin utsikt.Våre Superior rom kommer med både separate og dobbelsenger.

Deluxe dobbeltrom

- Våre Deluxe dobbeltrom har “det lille ekstra”. Rommene har en stor og deilig dobbeltseng, badekåpe, kaffemaskin og friske blomster. Noen av rommene har fin utsikt mot
havet eller byen. Dette er rommet for komfort og nytelse!

Jr. Suiter og Suiter

- Vi har 2 jr. suiter og 2 større suiter. Suitene har balkong og egne sofagrupper. Badene
er store med badekar både på jr. suitene og suitene.

opplev trondheim
Hurtigruten er en skipsrute langs Norskekysten fra
Bergen til Kirkenes, med gods, post og passasjerer.
Totalt 34 havner anløpes, og en rundtur Bergen –
Kirkenes – Bergen tar i underkant av elleve døgn.
Hurtigruten stopper på kaia utenfor hotellet hver
dag.
Rockheim er Norges nasjonale museum for populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Museet er
lokalisert i det tidligere mellageret på Brattørkaia
i Trondheim, og er en avdeling i Museene i SørTrøndelag AS. Rockheim er også hotellets nærmeste
nabo.
Nidarosdomen i Trondheim, egentlig Nidaros
domkirke, er Norges mest sentrale kirke, fordi den
er Olav den helliges gravkirke. Den er i dag en
luthersk domkirke og menighetskirke og betraktes
både som Norges nasjonalhelligdom og som kroningskirke. Nidarosdomen er en 20 minutters spasertur fra hotellet eller man kan ta buss til sentrum
hvor kirken er.
Pirbadet er Norges største innendørs badeanlegg.
Det ligger “vegg i vegg” med hotellet på Brattøra i
Trondheim. Bygget inneholder også 3 T treningsstudio hvor våre gjester som er medlem av Nordic
Choice Club trener gratis.

Ringve Museum er Norges nasjonale museum for
musikk og musikkinstrumenter og en av de gamle
lystgårdene på Lade like utenfor Trondheim sentrum. Museet ligger en fin gårtur fra hotellet, eller
man kan ta buss fra Solsiden.
Trøndelag Folkemuseum, eller Sverresborg, er et
stort kulturhistorisk museum på Sverresborg i
Trondheim. Friluftsmuseet har en bygdeavdeling
og en byavdeling, Gammelbyen, med bygninger fra
Trondheim sentrum Museet ligger utenfor sentrums
kjerne og man kommer seg derfor dit med buss.

For mer informasjon besøk:
www.visittrondheim.no
www.choice.no/clarion/congresstrondheim
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Påmelding medlemssamling 2016
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 19.00.
Påmelding må skje innen 1. april 2015.
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. Antall Enerom, Dobbeltrom,
Familierom. Evt. diett / allergi.
Clarion hotel Trondheim har ulike typer rom. Styret vil
fordele i samråd med Clarion rom som er mest egnet
for hver gruppe. Enkeltpersoner settes så klart opp
enkeltrom.
Det er veldig fint om du kan opplyse om hvordan du har
28 Lysluggen No1 2016

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 fra i år en
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.
“Krav” for depositum blir derfor sendt som svar på deres
påmelding. Om man melder avbud senest 7. april 2016
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 10. mai 2015.
Lysluggen No1 2016 29

Årsmøte
Styret for NFFA innkaller hermed til årsmøte fredag
15.april 2016 kl. 20.15 på Clarion hotel Trondheim
Kortfattet saksliste:
•

Åpning ved leder

•

Opprop

•

Valg av ordstyrer, referent mm

•

Godkjenning av innkalling og saksliste

•

Årsmelding 2015

•

Regnskap 2015

•

Vedtektsendringer

•

Fastsettelse av kontingent

•

Handlingsplan 2016

•

Budsjett 2016

•

Valg av styre og valgkomite’

Valg: Disse er på valg og stiller / stiller ikke på
gjenvalg:
Kasserer: Jarle Gauslaa – Gjenvalg
1.Styremedlem: Eva Elida Skråmestø - Gjenvalg
1.Varamedlem: Arild Røland - Gjenvalg
Valgkomiteen: Edel Krøll og Geir Sunde
På valg: Geir Sunde

• Evt. Og avslutning
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes
styret v/leder senest tre uker før årsmøtet, dvs senest
25.mars 2016. Jmf vedtektenes §4
Årsmøtedokumentene (saksliste, budsjett,
årsmelding, regnskap, skjema for reiseregning osv)
sendes alle påmeldte 1-2 uker før samlingen.
30 Lysluggen No1 2016
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Pan-Afrikansk
konferanse
Tanzania nov 2015
Den siste helgen i november dro Rene’ Helminsen og
Kjeld Christian Fjeldvig til Tanzania for å delta i den
første pan-afrikanske konferanse som noensinne er
gjennomført. NFFA var så heldig å få det svensk-norske
helseforetaket Humana til å bidra med kr. 10.000,-.
Humanas visjon er at alle har rett til et bra liv. Det
var dette bidraget som gjorde at NFFA kunne ta imot
invitasjonen fra Under the same sun, og sende Rene’ og
Kjeld Christian til Dar Es Salam.
29 afrikanske land var representert på konferansen. I
tillegg var det foredragsholdere og deltakere fra flere
land rundt i verden. Konferansen ble åpnet under en
gallamiddag, der Helse- og sosialministeren i Tanzania
stod for den offisielle åpningen.
I løpet av konferansen var det flere interessante
foredragsholdere, som informerte om seneste forskning
innenfor albinisme, hud og øye. Det var informasjon
fra FN, og deres fokus på at dette var en internasjonal
utfordring. Standing Voice, er en engelsk organisasjon,
som underviser, veileder og drifter sykehus i Tanzania,
med spesielt fokus på albinisme. De hadde bygd opp
32 Lysluggen No1 2016

en liten legeklinikk på
konferansen, der alle
deltakerne fikk tilbud
om hud- og øyesjekk,
for å avdekke eventuelle
faresignaler.
Afrika er et stort
kontinent, og
deltakerne hadde
ulike forventninger og
hensikter bak deltakelse
på konferansen. Det
som er ensartet, er
at albinisme ikke
blir prioritert nok av
myndighetene i de ulike
Lysluggen No1 2016 33
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afrikanske landene. Under the same sun er behjelpelige
med å bidra med kunnskap og virkemidler for å hjelpe
til med å nærme seg myndighetene slik at albinisme blir
satt på dagsordenen. Under the same sun bruker enhver
anledning til å framheve personer og organisasjoner
som har lykkes med å gjøre en forskjell, og på den måte
engasjere og vise at det nytter å stå på og jobbe for
åpenhet og informasjon om albinisme.
Det gjorde sterkt inntrykk når to 5 år gamle gutter
fortalte sin historie om hvordan de hadde blitt overfalt i
sine egne hjem, og mishandlet på det groveste. Det var
vondt å høre hvordan deres egen familie hadde vært med
på og tillot mishandlingen.
Konferansen ble avsluttet med en middag på et
strandhotell i på den andre siden av Dar Es Salam. Dar
Es Salam er en millionby, men et stort trafikkproblem.
Vi ble fraktet fram og tilbake med politieskorte og fulle
sirener, mot kjøreretningen og med full stans i trafikken
av utsatte politibetjenter. Dette var en særdeles spesiell
opplevelse for to staute gutter fra Norge.
Det var noen fantastiske dager i Dar Es Salam, der vi fikk
knyttet nye kontakter, møtt allerede gode venner, og
bidratt til å sette et internasjonalt søkelys på situasjonen i
Afrika. Vi er takknemlige over at fikk muligheten til å være
med på dette.
Kjeld Christian og René
36 Lysluggen No1 2016
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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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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 2016 kommer i 2017
”for sent” gjør vi følgende:
. Beholder medlemskapet. Strykes ikke!
. Medlemmet kan ikke telles ”offisielt”. Bare tall pr 31.12.16
medregnes.
. Innbetalt beløp (kontingenten) gis derfor til Ugandaprosjektet 		
da beløp innbetalt i 2017 for medlemskap 2016 ikke kan
registreres som medlemskontingent 2016. Departementet 			
godkjenner ikke.
. Medlemmet får innbetalingskrav for 2017 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
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Til:

Avsender:

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

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

