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INVITASJON TIL ÅRSMØTESEMINAR 
 

Dato:  5.-6 Mars 2022 

Sted:  Scandic Hell, Stjørdal 

Målgruppe: Våre medlemmer. Dette årsmøteseminaret skal gi våre medlemmer økt 

kunnskap, håp og motivasjon for å møte noen av utfordringene i hverdagen  

 

Tema som vil belyses i løpet av seminaret er: 

Psykisk helse, Selvmord og selvmordsforebygging, skolefravær og skolevegring. Det vil også bli 

brukerinnlegg og et inspirasjonsforedrag.  

 

Foreløpig program: 

Lørdag 5. mars 2022 

 

09:30 – 10:00 Registrering til årsmøtet 

10:00 – 13:00 Årsmøtegjennomføring  

(Se egen invitasjon /     

innkalling) (Ingen egenandel 

for å delta på kun årsmøtet) 

13:00 – 14:00 Lunsj 

14:00 – 14:45 Brukerinnlegg  

14:45 – 15:00 Pause 

15:00 – 16:45 Skolefravær / Skolevegring 

v/Jo Magne Indgul (pauser 

legges inn undervegs) 

16:45 – 17:00 Oppsummering og avslutning 

 

 

Søndag 6. mars 2022 

 

09:30 – 10:00 Registrering for de som 

deltar kun søndag 

10:00 – 10:45 Brukerinnlegg 

10:45 – 11:00 Pause 

11:00 – 13:00 Psykisk helse, Selvmord og 

selvmordsforebygging v/Gry 

Lunde (pauser legges inn 

halvveis) 

13:00 – 14:00 Lunsj 

14:00 – 14:45 Inspirasjonsforedrag om 

psykisk helse v/Leif Eggen 

14:45 – 15:00 Oppsummering og 

avslutning 

 

Spørsmål og påmelding 

Bindende påmelding. Påmeldingsfrist: 20. Januar 2022 
Ved påmelding må det oppgis fullt navn, adresse, e-postadresse, mobilnr, og fødselsår  

For påmelding og spørsmål kan dere kontakte: 

Nord-Trøndelag på epost nt@adhdnorge.no eller Mona Breding Lersveen tlf / sms 92035322 

Sør-Trøndelag på epost st@adhdnorge.no eller Kristian Mandahl tlf / sms 99455125 
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Egenandel: 
 

Seminar en dag (5 eller 6. mars) 

Medlemspris for en dag:    kr 300,- 

Er du ikke medlem er prisen for en dag:  kr 600,- 

 

Seminar To dager  (5 og 6 mars) 

Medlemspris for to dager:    kr   500,- 

Er du Ikke medlem er prisen for to dager:  kr 1000,- 

 

Seminar to dager inkl. overnatting og middag lørdag 5. mars 

Medlemspris      kr 1500.- pr person for enkeltrom 

      Kr 1300,- pr person for dobbeltrom 

Er du ikke medlem er prisen   kr 2000,- pr person i enkelt / dobbeltrom 

 

MRK: 

Det vil selvfølgelig være gratis å delta på årsmøtet lørdag 5. mars 2022 kl. 10:00 – ca kl 

13:00. Se for øvrig egen innkalling til årsmøtet.  

 

Årsmøteseminaret vil være forbeholdt medlemmer i ADHD Norge Nord-og Sør-Trøndelag, 

Dersom ledige plasser vil det være åpent for deltakelse for Ikke-medlemmer.  

 

Betalingsinfo på egenandel sendes ut på SMS etter registrert påmelding. (ikke betal inn uten at 

SMS er mottatt). Egenandelen dekker seminaret lørdag og søndag inkl. lunsj. Eventuelle 

matallergier må det opplyses om ved påmelding  

 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen ikke er endelig før egenandelen er betalt.  

Dersom man melder seg på og ikke møter vil man bli fakturert for våre faktiske 

kostnader. 

 

 

Velkommen.  

Håper å se DEG der.  

 

 

Mvh ADHD Norge Nord-og Sør-Trøndelag 


