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Landsmøte 2022 
 

Sted:  Scandic Hotel Hamar, Vangsveien 121, Hamar 

Veibeskrivelse: https://goo.gl/maps/k3ohYAF3mkwqQeYa9 

 
Fredag 10. juni Lørdag 11. juni Søndag 12. juni 
 
Landsstyremøte  
Middag på hotellet 
 

 
Registrering til Landsmøte kl. 08.00 
Landsmøte starter kl. 09:00 
Middag på Skibladner 
 

 
Landsmøte fortsetter  
Avsluttes senest kl. 15:00 
 

 

Hvem kan delta 

• Hvert fylkeslag kan sende inntil tre delegater.  
• ADHD Norge Ung sender to delegater til landsmøtet.  
• Fylkeslag har anledning til å sende observatører til landsmøtet for egen regning. 
• Øvrige medlemmer i ADHD Norge kan melde seg på landsmøte for egen regning. 

 

Reise- og oppholdsutgifter for fylkeslagenes og ADHD Norge Ungs delegater dekkes av ADHD Norge 
sentralt. Utgiftene for observatører dekkes av fylkeslagene selv. Øvrige påmeldte dekker egen 
deltakelse. Faktura sendes fra ADHD Norge sentralt. 
 

Medlemsforpliktelser 

• Medlemmer over 15 år som har betalt kontingent, har stemmerett. For å være valgbar til et 
verv må medlemmet ha fylt 15 år og medlemskontingenten må være betalt senest tre uker 
før landsmøtet. 

• En delegat kan kun representere det fylkeslaget han/hun er medlem 
 

Priser for Observatører og andre deltakere 

• Landsmøtepakke fredag-søndag kr. 5000,-        
(inkl. alle måltider f.o.m. fredag kveld, t.o.m. søndag lunsj) 

• Landsmøtepakke lørdag-søndag kr. 3500,-        
(inkl. måltider fra og med lørdag lunsj, t.o.m. søndag lunsj)     

• Landsmøtepakke uten overnatting kr. 2000,-  
(inkl. middag lørdag kveld) 

 
Påmelding via link: https://forms.gle/c7r9WbajTXB5t3F46    
Påmeldingsfrist: Senest onsdag 18. mai. Bindende påmelding! 
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Betaling 

Faktura sendes ut etter påmeldingsfristen. Husk at faktura må være innbetalt før registrering den 11. 
juni for å kunne delta på landsmøte. Dette gjelder for observatører og andre deltakere og gjester på 
landsmøte.  

 

Reise og fly 

Merk at fylkeslagene selv må bestille flybilletter. Det oppfordres til å bestille flybilletter i god tid for å 
holde kostnadene nede. Reisekostnader refunderes ved å sende reiseregning til sekretariatet v/ 
sadia@adhdnorge.no innen 2 måneder etter Landsmøte (innen 7. august). 

 

Minner om andre frister og utsendelser: 

• 11. april: Forslag til saker som ønskes behandlet på Landsmøte    
• 11. mai: Sakspapirene sendes ut til alle fylkeslag. 

 

 


