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Brev fra valgkomiteen ADHD Norge Nord-Trøndelag 
 

ADHD Norge Nord-Trøndelag avholder sitt årsmøte på Scandic Hell, Stjørdal 5. mars 
2022. Vi sitter i valgkomiteen, og er på jakt etter kandidater til styret.  
 
Planen tidligere har vært at ADHD Norge Nord - og Sør-Trøndelag skulle slå seg 
sammen til ADHD Norge Trøndelag, men dette er utsatt med 1-2 år. Dette betyr at 
valgkomiteen skal finne kandidater til styret for ADHD Norge Nord-Trøndelag 
 
ADHD Norge Nord-Trøndelag er et aktivt fylkeslag som er opptatt av å gjennomføre 
ulike aktiviteter til alle våre målgrupper samt jobbe interessepolitisk, - både lokalt, i 
fylket samt regionalt.  
 
ADHD Norges formål er: (Utdrag fra vedtektene) 
ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig medlems- og 
interesseorganisasjon som har til formål å: 

• Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker 
med ADHD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander. 

• Ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familier, 
overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. 

• Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov. 

• Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet. 

• Arbeide for å bekjempe og forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant 
mennesker med ADHD. 

• Arbeide for å bekjempe og forebygge rus og kriminalitet. 
 
Dette gjøres gjennom: 

o Brukermedvirkning 
o Likepersonsarbeid 
o Informasjonsarbeid og opplæring 
o Veiledning For øvrig beskrives AD 

 
ADHD Norges vedtekter sier at: 
 
11.4 Fylkeslagene ledes av et styre bestående av leder og minimum to 
styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Det settes ingen begrensning oppad på 
antall styremedlemmer. Lederen velges for to år ved separat valg. De øvrige 
styremedlemmene velges for to år, normalt slik at det halve antall velges hvert år. 
Varamedlemmene velges for ett år.  
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11.12 pkt 9. Valg: 

A. Styreleder  
B. Styre- og varamedlemmer Styret konstituerer seg selv med nestleder, 

sekretær, økonomiansvarlig og studieansvarlig. 
C. Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ung. Dersom årsmøtet ikke får valgt 

inn en ungdomsdelegat og en varadelegat, samt dersom ungdomsdelegaten 
eller varadelegaten frafaller, kan årsmøtet gi fylkeslaget mandat til å oppnevne 
disse.  

D. Valgkomite på minst tre medlemmer og ett varamedlem, etter forslag fra styret.  
E. Revisor, etter forslag fra styret. 

 
 
Følgende kandidater er på valg i ADHD Norge Nord-Trøndelag i 2022, og vi 
ønsker forslag på: 

• Styreleder  

• 3 styremedlemmer 

• 2 varamedlemmer 

• 1 ungdomsdelegat 

• 1 vara ungdomsdelegat 
 
Se for øvrig vedlegg med oversikt over hvem som er på valg 
 
 
Forslag på kandidater imøteses innen 23.01.2022 
 
Forslagene kan sendes til en av representantene i valgkomiteen  
 
Leder:  Kjerstin Bjerkås kjerstinbjerkas@hotmail.com  Tlf: 41245625 
 
Medlem: Trond Erik Falstad  trond@falstad.se    Tlf: 45812627 
 
Medlem: Elin Svardal  elinsvardal@yahoo.com  Tlf: 45439146 
 
Varamedlem: Cecilia Mæhlumssveen gudinna1983@hotmail.com Tlf: 95556503 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
På vegne av valgkomiteen  
Kjerstin Bjerkås 
leder 
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