
Referat fra Likepersons samling for nord - fylkene 19.mars 2017  

Det har blitt avholdt likepersonssamling på Thon hotell Arena på Lillestrøm 19. mars 2016 for 

medlemmer av Klinefelterforeningen. Til sammen 9 personer. Med tilhørighet Nordland, 

Troms og Finnmark. 

Tilstede: Solveig Larsen, Gunn Mandal, Ole Johan Nilsen, Ellen Moland, Olav Wiik Moland, 

Runar Magne Johansen, Anny Jensen og Kai Nylund og Jon Aksel Slørdal  

Tema: 

Hvordan kan vi best mulig legge regionsamlingene til rette for medlemmene i nord fylkene?  

Når er det best gunstig at en slik samling finner sted? 

 

For at vi skal gi ett best mulig tilbud for medlemmene våre som strekker seg fra Storslett i 

nord til Brønnøysund i sør, må vi nøye planlegge hvor det er strategisk å legge en slik samling 

for at alle skal kunne delta. Det er viktig for oss at vi skal få flest mulig med på en felles 

samling og da må vi finne et egnet sted de fleste kan kjøre til, vi kan da for eksempel møtes på 

”midten” og ta en overnatting. Det vil ta oss alle ett sted i mellom 4 og 6 timer hver å kjøre en 

vei.  

Når passer det best på året å ha en samling må vi også finne ut av. Siden vi har landsmøtet i 

mars måned hvert år er det gunstig å legge en samling til etter sommerferien – men ikke så 

langt ut på høsten, da vi må ha muligheten til å kunne befinne oss ute på planlagte aktiviteter.  

   

Konklusjon 

Vi har kommet fram til at ett egnet sted er for eksempel Ballangen Camping eller Thon hotell 

i Svolvær helga 30. september – 1. oktober 2017.  

Likepersonene skal følge dette opp med ett planleggingsmøte i god til å kunne sende ut 

informasjon om deltakelse til medlemmene.  

 

Evaluering 

God og effektiv idé myldring har vi hatt for å bestemme oss for hvor og når en samling av 

medlemmene i nord fylkene skal være.  

 

Referat  

Solveig Larsen 

Likeperson  

Klinefelterforeningen i Norge 

 

 


