
NORSK FORENING FOR RETT SYNDROM 
 

 

 

 

Til foreldre/pårørende og søsken 

Fagseminar og årsmøte 29.-30. oktober 2022 

STED: Thon Hotell Opera, Christian Fredriks plass 5, Oslo (ved Oslo sentralbanestasjonen).  

Styret ønsker med dette å invitere til årets fagseminar med faglig påfyll, erfaringsutveksling, og 

årsmøte. 

Påmelding til fagseminar, festmiddag lørdag kveld og årsmøte vil være elektronisk via foreningens 

nettside www.rettsyndrom.no 

Påmeldingsfrist 12. oktober 2022 
Lurer du på noe ta kontakt med Hilde Friis på mobil: 951 33 779 / hilde.friis@inn.no 

Fagseminaret avholdes lørdag 29. oktober ved Thon Hotell Opera, med oppstart klokken 09.00 og vi 

avslutter 16.15. Foreningen dekker fagseminaret for foreldre/ pårørende og søsken som er 

medlemmer av foreningen og har betalt medlemskontingent for 2022. 

Festmiddagen avholdes på lørdag kveld på samme sted kl.19.30.  Invitasjonen til festmiddagen 

gjelder foreldre/ pårørende og søsken som er medlemmer av foreningen og har betalt 

medlemskontingent for 2022. 

Middagen blir dekket av foreningen. 

Årsmøte søndag 30 oktober gjelder alle betalende medlemmer av foreningen 

Årsmøte avholdes på Thon Hotell, søndag 30.oktober kl. 11.00 og avsluttes med felles lunsj kl. 13.00. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 7. oktober 2022. Saker 

sendes til leder for NFRS: Hilde Friis, Alf Prøysens vei 162, 2316 Hamar eller på. e-post: 

hilde.friis@inn.no 

 

Praktisk informasjon 

Hver familie ordner selv med overnatting, og denne må gjøres opp av den enkelte.  

Foreningen dekker reisekostnad inntil kroner 500,- pr person for likepersongruppen Østlandet. 

For de øvrige likepersongruppene dekkes reisekostnad inntil kr 1200,- pr. person. 

Hotell dekkes med kr. 1000,- pr rom for helgen. 

Reiseregning ligger på foreningens nettside www.rettsyndrom.no. Husk å sende med kvitteringer på 

utgifter.  

Ovennevnte rettigheter betinger at medlemskontingenten er betalt for alle deltagere 2022. 

VI VIL SAMTIDIG OPPFORDRE FORESATTE/PÅRØRENDE TIL Å GJØRE SEMINARET KJENT BLANT 

«SINE» FAGFOLK.  

 Program og påmelding finnes på www.rettsyndrom.no 

Med vennlig hilsen styret i NFRS  

Hilde Friis 

Leder NFRS 

http://www.rettsyndrom.no/
mailto:hilde.friis@inn.no
http://www.rettsyndrom.no/
http://www.rettsyndrom.no/

