Invitasjon til landsmøte 16. til 17. mars 2019
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Styret i Klinefelterforeningen i Norge inviterer med dette deg/dere til det årlige landsmøte i
foreningen. Også i år blir vi på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.
Tema for landsmøte vil bli:
•

•
•
•

Christer Fjermestad informerer om søvnprosjektet han jobber med i forhold til KS
menn. Han har også med seg studenter, som skal skrive oppgavene sin om Klinefelter
syndrom. De vil jobbe med KS/gutter/menn i grupper om forskjellige emner
Informasjon om Snøballfilmprosjektet, som er godt i gang.
Likemannsamling.
Årsmøte. Dette er obligatorisk for alle voksne deltagere på landsmøtet.

Påmelding:
Du melder deg/dere på landsmøtet gjennom å betale egenandel.
Før du melder deg på landsmøte, må du/dere ha betalt medlemskap i foreningen for 2019
Siste frist for påmelding til landsmøtet er 01.02.19
Landsmøtet starter lørdag. De som ønsker å komme fredag må si ifra om dette ved
påmelding. Dette fordi der er booket en del rom, som en del av avtalen med hotellet. Denne
natten må den enkelte bekoste selv. De som vil benytte seg av dette, må betale kr 1195,- for
enkeltrom eller kr 1495,- for dobbeltrom.
Egenandelen for å delta på landsmøtet er:
•
•
•

Klinefelter gutter/menn over 15 år: kr 500,Pårørende over 15 år: kr 1250,Barn under 15 år går gratis.

Kontonummer: 1506 19 02187
Du/dere bestiller og betaler reise selv. Husk kvitteringer for alt dere vil ha refundert.
I tillegg til innbetalingen, må du/dere også sende en mail til kasserer@klinefelter.no med
informasjon om navn, alder, hvem som kan dele rom og spesielle behov (allergier ol.) Husk
også å oppgi om du/dere trenger overnatting fra fredag til lørdag.
Endelig program for landsmøtet kommer i februar. Følg med på hjemmesiden vår.

Håper at mange har lyst og anledning til å delta på landsmøtet i år.

Med vennlig hilsen styret i Klinefelterforeningen

