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Ansvarsområder. 

Kari:                                                                                                                                                                                         
 

 Det overordnede ansvaret for foreningen og den daglige drift 

 Ansvarlig for søknader om tilskudd 

 Ansvarlig for Landsmøte og Generalforsamling 

 Kontakt med og representerer foreningen overfor Frambu, FFO, Buff.dir. andre relevante 
fora  

 Deltar på de møter hun mener det er viktig at leder er tilstede 

 Likeperson ansvarlig for region Innland / Østland  

 Materialforvalter. Ansvarlig for foreningens brosjyrer, (innhold, lay out, Trykking av brosjyrer) 

 Ansvarlig for foreningens epost adresse leder@klinefelter.no 

 Har prokura 
 

Solveig:  

 Leder møter, samlinger o.l. når leder ikke er tilstede.                                                            

 Kontaktperson for foreningen mot Frambu                                                                                         

 Delta på møter og kurs der dette er relevant 

 Prosjektkoordinator for Ekstrastiftelsen  

 Kontaktperson for Snøballfilm AS / Leidar AS 

 Administrator for FB siden vår 

 Likeperson ansvarlig for Region Nord 

 Ansvarlig for foreningens epost adresse kontakt@klinefelter.no 

 Sekretær: Skrive referat fra styremøter, Landsmøte, Generalforsamling og andre relevante 

samlinger 

 

Susann:                                                                                                                                                       

 Ansvarlig for føring av regnskap og budsjett                                                                                       

 Ansvarlig for medlemsregisteret, medlemskontingent 

 Kontakt mot nye medlemmer                                               

 Likeperson ansvarlig for region Møre og Romsdal 

 Ansvarlig for foreningens epost adresse kasserer@klinefelter.no 

 Har prokura 

 

 



Christer: 

 Ansvarlig redaktør for Hjemmesiden vår Klinefelter.no  

  Administrator for FB siden vår.  

 Delta på møter og kurs 

 Likeperson ansvarlig for region Innland/Østland  

 

 

Sigvard:         

 Delta på møter og kurs der dette er relevant 

 Likeperson for region Midt 

 Administrator for FB siden vår 

 

Svein: 

 Deltar på møter og kurs der dette er relevant 

 Likeperson for region Møre og Romsdal 

 Deler ansvaret for medlemslistene og Foreningens økonomi med Susann 

 Likeperson for region Møre og Romsdal 

 Har prokura                                                                                                                                                                                             

 

Ole-Johan:                                                                                                                                                                               

 Som vararepresentant møter han på foreningens styremøter.                                                             

 Deltar på møter og kurs der dette er relevant    

 Likeperson for region Nord                                           

 

 


