
 
 

 

Nord-Trøndelag  
    

 
Med vennlig hilsen  
 
Styret i ADHD Norge Nord-Trøndelag 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 
Sted:  Scandic Hell, Stjørdal  
Dag og Dato: Lørdag 5. mars 2022 
Klokken: 10:00 – 13:00 (Registrering fra kl 09:30) 
 Lunsj serveres for de som ønsker det kl 13:00 – 14:00) 
 

NB! Samme dag som årsmøtet arrangeres et årsmøteseminar. Se egen invitasjon.  

Årsmøteseminaret begynner kl 14:00 lørdag 5. mars og varer til søndag 6. mars klokken 16:00 

 

Selv om deltakelse på årsmøteseminaret og lunsj har en egenandel vil det være gratis å delta på årsmøtet. 

 

Vi tilbyr lunsjbuffet etter årsmøte for de som deltar bare på årsmøtet/ årsmøteseminaret. 

Egenandel Lunsj for disse er: kr 150,-  Påmeldingsfrist lunsj: 1. februar 2022.  

 
§ 11.12 Årsmøtenes sakliste skal omfatte: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av saksliste 
3. Konstituering:   

• valg av møteleder 
• valg av referent 
• valg av to protokollunderskrivere 
• valg av tellekorps 

4. Godkjenning av fylkeslagets årsmelding 
5. Godkjenning av revidert regnskap 
6. Behandling av innkomne saker 
7. Godkjenne handlingsplan for inneværende år  
8. Endelig budsjett for inneværende år, inklusive styrehonorar og godtgjørelser, 

til godkjenning 
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 
 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være fylkesstyret i hende senest 3 uker før 
årsmøtet, dvs fredag 11.02.2022. Dette sendes Mona Breding Lersveen, Lektor Musums gate 8, 
7650 Verdal. Evt på Epost: nt@adhdnorge.no 
 
Sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest 1 uker før (26.02.2022) og kan lastes ned derifra.  
 
For å stemme, må du ha betalt medlemsavgiften for inneværende år (2022). 
 
Velkommen 

mailto:nt@adhdnorge.no
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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 

mailto:kjerstinbjerkas@hotmail.com
mailto:trond@falstad.se
mailto:elinsvardal@yahoo.com
mailto:gudinna1983@hotmail.com
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Kontaktinfo Valgkomiteen  

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til styret i 

ADHD Norge Nord-Trøndelag 2022 

ÅRSMØTE 2022 
 

❖ Valgkomite 

 

 

➢ Leder: Kjerstin Bjerkås   Hegra  

Epost: kjerstinbjerkas@hotmail.com 

Tlf:  41245625 

  

 

➢ Medlem: Trond Erik Falstad   Verdal   

Epost: trond@falstad.se  

Tlf:  45812627 

 

 

➢ Medlem: Elin Svardal     Levanger  

Epost: elinsvardal@yahoo.com  

Tlf:  45439146 

 

 

➢ Vara: Cecilia Mæhlumssveen  Steinkjer  

Epost: gudinna1983@hotmail.com  

Tlf:  95556503 

 

mailto:kjerstinbjerkas@hotmail.com
mailto:trond@falstad.se
mailto:elinsvardal@yahoo.com
mailto:gudinna1983@hotmail.com
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VEDR ÅRSMØTE 2022 
 

Det blir årsmøte for ADHD NORGE, NORD TRØNDELAG  

 

Sted:  Scandic Hell, Stjørdal 

Dato:  5. mars 2021 

Klokken: 10:00 (Åpner opp for registrering fra kl 09:30)  

 

Du må ha betalt medlemskontingenten for inneværende år (2022) for å ha stemmerett på 

årsmøtet.   

 

Fylkeslagets medlemmer oppfordres av oss i fylkeslaget til å delta og å avgi deres stemme. 

Det er tross alt for dere vi er der.  

 

 

De som har sittet i valgkomiteen året som har gått og kan kontaktes vedr forslag på kandidater 

til styret og ungdomsdelegater ifbm årets årsmøte er: 

 

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 

 

 

 

Valgkomiteen skal legge fram forslag på Styre – og varamedlemmer samt 

ungdomsdelegater til årsmøtet og trenger forslag.  

 

 De som er på valg er:  

(vervet er i uthevet skrift og den personen som sitter pr i dag i parentes) 

 

❖ Styreleder for 2 år: 

➢ (Lars Morten Lersveen) 

 

❖ Styremedlem for 2 år: 

➢ (Mona Breding Lersveen) 

 

❖ Styremedlem for 2 år: 

➢ (Jan Arild Steinvik) 

 

❖ Varamedlem for 1 år: 

➢ (Janne Gjerp) 

➢  

mailto:kjerstinbjerkas@hotmail.com
mailto:trond@falstad.se
mailto:elinsvardal@yahoo.com
mailto:gudinna1983@hotmail.com
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❖ Varamedlem for 1 år: 

➢ (Stig Yngve Sørli) 

 

❖ Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ungdom  

(vervet er i uthevet skrift og den personen som sitter pr i dag i parentes) 

 

Delegat: 

➢ (Kent-André Breding Lersveen) 

 

Varadelegat: 

➢ (Gunn Vendelin Fredin-Risvik) 

 

 

 

 

Mvh 

ADHD NORGE, Nord Trøndelag v/Styret 
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KONSTITUERING ÅRSMØTE 2022 
 

Forslag fra styret: 

 

 

 
 

❖ Konstituering 
o Møteleder:    Sissel Sundet    
o Referent:    Mona Breding Lersveen 
o 2 protokollunderskrivere: Velges blant fremmøtte 
o Tellekorps:    Velges blant fremmøtte 

 

 

 
 

Mvh 

ADHD NORGE, Nord Trøndelag v/Styret 
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Sak 4. Vedlegg – Årsmøtepapirer lokallag 

 

 

a. Verdal Omegn lokallag 

 

• Signerte årsmøtedokumenter fremlagt for årsmøtet 13.02.2022: 

https://assets.website-

files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/6217bfc8592f0c1c38a0d9a4_Signert%

20a%CC%8Arsm%C3%B8tedokumenter%20VOLL%202021.pdf 

 

• Signert protokoll fra årsmøtet 13.02.2022: https://assets.website-

files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/6217bf9b6badcee1c9466988_Protokoll

%20fra%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20i%20Verdal%20Omegn%20lokalla

g%2013.02.2022.pdf 

 

 

b. Namdal lokallag 

 

• Signerte årsmøtedokumenter fremlagt for årsmøtet 19.02.2022: 

https://assets.website-

files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/621a1218e23ce4164adff6aa_Signerte%

20A%CC%8Arsm%C3%B8tedokumenter%20ADHD%20Namdal%20Lokalla

g%202022.pdf 

 

• Signert protokoll fra årsmøtet 19.02.2022: https://assets.website-

files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/621a11d9e23ce4153fdff59e_Protokoll

%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20Namdal%20lokallag%2019.02.2022-2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/6217bfc8592f0c1c38a0d9a4_Signert%20a%CC%8Arsm%C3%B8tedokumenter%20VOLL%202021.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/6217bfc8592f0c1c38a0d9a4_Signert%20a%CC%8Arsm%C3%B8tedokumenter%20VOLL%202021.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/6217bfc8592f0c1c38a0d9a4_Signert%20a%CC%8Arsm%C3%B8tedokumenter%20VOLL%202021.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/6217bf9b6badcee1c9466988_Protokoll%20fra%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20i%20Verdal%20Omegn%20lokallag%2013.02.2022.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/6217bf9b6badcee1c9466988_Protokoll%20fra%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20i%20Verdal%20Omegn%20lokallag%2013.02.2022.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/6217bf9b6badcee1c9466988_Protokoll%20fra%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20i%20Verdal%20Omegn%20lokallag%2013.02.2022.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/6217bf9b6badcee1c9466988_Protokoll%20fra%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20i%20Verdal%20Omegn%20lokallag%2013.02.2022.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/621a1218e23ce4164adff6aa_Signerte%20A%CC%8Arsm%C3%B8tedokumenter%20ADHD%20Namdal%20Lokallag%202022.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/621a1218e23ce4164adff6aa_Signerte%20A%CC%8Arsm%C3%B8tedokumenter%20ADHD%20Namdal%20Lokallag%202022.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/621a1218e23ce4164adff6aa_Signerte%20A%CC%8Arsm%C3%B8tedokumenter%20ADHD%20Namdal%20Lokallag%202022.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/621a1218e23ce4164adff6aa_Signerte%20A%CC%8Arsm%C3%B8tedokumenter%20ADHD%20Namdal%20Lokallag%202022.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/621a11d9e23ce4153fdff59e_Protokoll%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20Namdal%20lokallag%2019.02.2022-2.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/621a11d9e23ce4153fdff59e_Protokoll%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20Namdal%20lokallag%2019.02.2022-2.pdf
https://assets.website-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e9b/621a11d9e23ce4153fdff59e_Protokoll%20a%CC%8Arsm%C3%B8te%20Namdal%20lokallag%2019.02.2022-2.pdf
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Sak 6. Behandling av innkomne saker 

 

a. Fra landsstyret 

 

Ingen innkomne saker fra landsstyret 

 

 

 

 

 

b. Fra fylkesstyret 

 

Bakgrunn: 

Nord-Trøndelag fylkeslag har de siste årene hatt stort fokus på lokallag og medlemmer 

har blitt invitert til å komme med innspill. Derfor settes denne saken opp som 

innkommet sak fra fylkesstyret.  

 

Vurdering av oppstart av lokallag. 

Fylkesstyret har fått en henvendelse fra et medlem om oppstart av lokallag i Stjørdal. 

Det er en dialog på å også ta med kommunene Meråker og Frosta slik at alle 

kommunene under Nord-Trøndelag fylkeslag er dekket av et lokallag.  

 

Forslag fra fylkesstyret til årsmøte: 

Det jobbes for å opprette lokallag som dekker kommunene Meråker, Stjørdal og 

Frosta. Lokallagets navn foreslås som Stjørdal Omegn lokallag.  

 

 

 

 

 

c. Fra lokallagene 

 

Ingen innkomne saker fra lokallagene 

 

 

 

 

 

d. Fra medlemmene 

 

Ingen innkomne saker fra medlemmene 
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Handlingsplan 2022 
 

Mål:  Alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv 

Våre verdier er sammenfattet slik (I MÅL): Inkludering, Mestring, Åpenhet, Likeverd 

 

Innledning 
Handlingsplanen er delt inn i 4 hovedområder og bygger på ADHD Norge sin 
handlingsplan som ble vedtatt på landsmøtet i 2020: 

1. Individ – Mestring av eget liv 
2. Organisasjonen – En godt drevet organisasjon i stadig utvikling  
3. Hjelpeapparatet - Kompetanseutvikling 
4. Samfunn – Bekjempe diskriminering og sikre inkludering på alle områder i 

samfunnet 
 

 
INDIVID 

o Drive likemannsarbeid og styrke likepersonsapparatet i Nord-Trøndelag 

o Arrangere 

o Medlemstreff / Medlemsaktivitet.  

o Familiedag i Namsskogan Familiepark  

o Familieweekend  

o Aktivitetsdager for voksne med ADHD 

o Temakvelder for par der den ene har ADHD 

o Parhelg 

o Ungdomsaktiviteter 

o Barneaktiviteter 

o Besteforeldrekurs 

o Kurs for ungdom, unge voksne / voksne (Økonomi og psykisk helse – 

Stiftelsen Dam) 

o Mestringskurs i samarbeid med Vårres regionalt brukerstyrt senter 

o Oppfølgingskvelder «Muligheter – rettigheter – støtteordninger – 

hjelpemidler» (f.eks. Grunn – og -hjelpestønad – etc.) i samarbeid med 

Vårres regionalt brukerstyrt senter 

o Opprette ulike gruppetilbud med fokus på mestring (med forbehold om 

etterspørsel og tilgjengelige ressurser).  

o Samtalegrupper 

o Ungdomsgruppe / arrangere ungdomsaktiviteter  

o Barnegruppe / arrangere barneaktiviteter  

o Voksengruppe / arrangere voksentreff 
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ORGANISASJONEN 

o Gi fylkesstyret og lokallagsstyrene organisasjonskurs og styrekurs for å legge 

grunnlag for sterke og trygge styrer. 

o Avholde styremøte, minst 4 møter per år 

o Utdanne flere brukerrepresentanter og følge de opp.  

o Utdanne flere likepersoner og følge de opp.  

o Ivareta å oppdatere likepersonene og brukerrepresentanter.  

o Delta med brukerrepresentanter i de fora vi blir etterspurt 

o Spre informasjon om ADHD Norge 

o Delta i samarbeidsorganet mellom fylkeslagene i Trøndelag  

o Vere en aktiv aktør for å verve flere og beholde medlemmer.  

o Samarbeide med flere organisasjoner ifht temaet nevroutviklingsforstyrrelser 

o Delta i samarbeid med lignende organisasjoner 

o Delta i styret til Vårres regionalt brukerstyrt senter 

o Markere ADHD awarness month i Oktober 

  

HJELPEAPPARATET 

o Informasjonsflyt ut til hjelpeapparat/pårørende/skole og forsterke dette.  

o Forsterke samarbeidet med hjelpeapparat i første og andre linjetjenesten 

o Fortsette og videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten 

o Være en etterspurt aktør ifht kompetanseheving i hjelpeapparatet og i ulike 

utdanninger.  

o Komme med innspill til forskermiljøene på hva det bør forskes på.  

 

SAMFUNNET 

o Åpne Temakvelder for å spre generell informasjon om ADHD til befolkningen 

(Aktuell ADHD tematikk – Stiftelsen Dam) 

o Fagdager / informasjonsdager for å spre informasjon om ADHD til 

befolkningen (Fagdager – Opplysningsarbeid til befolkningen – Stiftelsen 

Dam) 

o Sette fokus på at mennesker med ADHD ikke må settes i bås og utestenges 

pga ADHD.  

o Sette fokus på at ADHD kan være en ressurs.  

o Være en positiv og ettertraktet samarbeidspartner  

o Markere verdensdagen for psykisk helse 

 

 

 

 



 

 
 

NORD-TRØNDELAG 
   

 

ANNET 

o Utarbeide grunnlag for nytt seminar/ aktivitetsdager for å sende søknad til 

Stiftelsen Dam/ EkstraExpress.  

o Videreutvikle og få til ett tettere samarbeid med skolene ift. skolebesøk i 

samarbeid med Vårres.  

o Profilere fylkeslaget via fylkeslagets hjemmeside.  

o Profilere fylkeslaget via hjemmesiden til «Vårres” 

o Profilere fylkeslaget via åpen side på facebook  

o Profilere fylkeslaget i hvert nr av STÅ PÅ 



Budsjett 

2022

Regnskap 

2021

Budsjett 

2021

Regnskap 

2020

Budsjett 

2020

Regnskap 

2019

Budsjett 

2019

Regnskap 

2018

Budsjett 

2018

Inntekter

Kontigenter 18000,00 17089,00 16000,00 16091,00 18000,00 15994,00 17000,00 14001,00 23000,00

Egenandeler 50000,00 51857,50 35000,00 29656,64 45000,00 42735,03 45000,00 39551,00 35000,00

Grasrotandelen 35000,00 34299,86 35000,00 36473,95 20000,00 26287,97 12000,00 13570,73 10000,00

Tilskudd / diverse inntekter 310000,00 353485,00 250000,00 296373,00 300000,00 349478,00 300000,00 413226,00 250000,00

Diverse tilbakebetalinger 15000,00 58892,50 15000,00 26369,50 10000,00 16466,30 0,00

Mva kompensasjon 30000,00 20589,00 25000,00 32671,00 22500,00 22815,00 18000,00 18980,00 15000,00

Renteinntekt 500,00 574,00 0,00 94,00 300,00 283,00 200,00 199,00 100,00

SUM 458500,00 536786,86 376000,00 437729,09 415800,00 474059,30 392200,00 499527,73 333100,00

Utgifter

Administrative kostnader 50000,00 74935,52 40000,00 39597,40 20000,00 11473,00 20000,00 13746,35 25000,00

Kontingenter 2000,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00 200,00 2000,00 1807,25 1500,00

Aktiviteter 175000,00 277602,52 150000,00 80341,48 190000,00 229709,29 190000,00 189618,70 186400,00

Møte, kurs og konferanser 100000,00 91232,33 80000,00 76526,80 70000,00 116955,46 60000,00 36925,03 40000,00

Tilskudd / tilbakebetaling 5000,00 42300,00 4000,00 550,00 4000,00 6882,00 6000,00 0,00 6000,00

Reiseutgifter 80000,00 63832,83 65000,00 42662,70 90000,00 112655,19 80000,00 84951,20 50000,00

Honorarer 40000,00 22900,00 30000,00 10300,00 35000,00 31500,00 30000,00 21200,00 20000,00

Gaver 4000,00 6540,62 3000,00 9980,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

Renteutgifter og Gebyrer 2500,00 1301,00 2000,00 1014,50 1800,00 1601,00 1200,00 1186,50 1200,00

Sum 458500,00 580644,82 376000,00 260972,88 415800,00 510975,94 392200,00 349435,03 333100,00

Overskudd / underskudd 0,00 -43857,96 0,00 176756,21 0,00 -36916,64 0,00 150092,70 0,00

SUM 458500,00 536786,86 376000,00 437729,09 415800,00 474059,30 392200,00 499527,73 333100,00

BUDSJETT 2022
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Styrehonorar og godtgjørelser 2022 til godkjenning 

 

 

Forslag fra styret: 

Det foreslås ingen endring på satsene som ble vedtatt på årsmøtet i 2020. 

 

 

Honorarer: 

Styrehonorar          kr       0,- 

Honorar til oppholdsledere på sommerleir inkl. forberedelser og etterarbeid kr 5000,-  

Honorar pr. natt til oppholdsledere på andre overnattingsturer ifbm aktiviteter kr   300,-  

 

Andre godtgjøringer: 

Kjøring; Følger satser gitt av ADHD Norge        

Passasjer: Følger satser gitt av ADHD Norge.  

 

Dekning av telefon: 

Fylkesleder        kr 500,- pr halvår 

Økonomiansvarlig, sekretær og øvrige i AU    kr 300,- pr halvår 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING PÅ ÅRSMØTE 2022 
 

De som har sittet i valgkomiteen året som har gått og som har jobbet fram forslag til 

kandidater til styret og ungdomsdelegater ifbm årets årsmøte er: 

 

• Leder:  Kjerstin Bjerkås, Hegra 

 

• Medlem: Elin Svardal, Levanger 

 

• Medlem: Trond Erik Falstad, Verdal 

 

• Varamedlem: Cecilia Mæhlumssveen, Steinkjer 

 

 

 

FORSLAG PÅ NYTT STYRE 

 

Styreleder for 2 år:   Lars Morten Lersveen På valg, gjenvalg for 2 år 

  

Styremedlem for 2 år:  Mona Breding Lersveen På valg, gjenvalg for 2 år 

 

Styremedlem for 2 år:  Jan Arild Steinvik  På valg, gjenvalg for 2 år 

 

Styremedlem for 2 år:  Sissel Sundet   ikke på valg. 1 år igjen 

 

Styremedlem for 2 år:   Nina Fredin Johansen ikke på valg. 1 år igjen. 

 

Varamedlem 1 for 1 år:  Janne Gjerp   På valg, gjenvalg for 1 år 

 

Varamedlem 2 for 1 år:  Inger Gudny Krogstad ny   for 1 år 

 

 

 

FORSLAG PÅ DELEGAT OG VARADELEGAT TIL ADHD NORGE UNG 

 

Delegat: Kent-André Breding Lersveen   gjenvalg, for 1 år 

 

Varadelegat: Gunn Vendelin Fredin-Risvik   gjenvalg. For 1 år 

 

 

På vegne av valgkomiteen 
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VALG AV VALGKOMITE OG REVISOR 

ÅRSMØTE 2022 
 

Forslag fra styret: 

 

 

 

 

❖ Valgkomite 

 

➢ Medlem: Trond Erik Falstad  Verdal  gjenvalg (ny leder) for 1 år 

➢ Medlem: Cecilia Mæhlumssveen Steinkjer gjenvalg  for 1 år 

➢ Medlem: Gøril Isaksen   Bangsund ny   for 1 år 

➢ Vara: Stine Risvik   Stjørdal ny   for 1 år 

 

 

 

 

 

❖ Revisor (for regnskapsåret 2022) 

 

➢  Leif Haugan    Verdal  gjenvalg for 1 år 

➢ Otto Rydning    Verdal  ny  for 1 år 

 

 

 

 

 

 

Mvh 

Styret i ADHD Norge Nord-Trøndelag 


