
Nord-Trøndelag 

 

 

 

Hei 

 

Aller først ønsker vi å takke dere for at dere er medlemmer hos oss       

Deres medlemskap betyr mye for oss og er med å gir oss tilskudd slik at vi kan 

få gitt dere tilbud om ulike aktiviteter og jobbe for at alle med ADHD og deres 

pårørende skal ha et godt liv.  

 

Vi holder på med en gjennomgang av medlemssystemet og ser at mange av 

våre medlemmer (hovedmedlem og husstandsmedlem) ikke står med 

telefonnummer / epostadresse pr I dag.  

Mange tenker ikke på at det er viktig at husstandsmedlemmer (ungdommer og 

partner) står med kontaktinfo, men noen ganger sorterer vi i medlemssystemet 

for å sende ut info direkte til målgruppen – f.eks når vi har treff for ungdom eller 

unge voksne, ønsker å nå ut til ungdommene med forespørsler etc. 

 

Vi ber dere logge dere på min side å sjekke og tilføye nødvendige opplysninger 

som: 

• Har vi rett kontaktinfo (adresse, mobilnummer og epostadresse til 

hovedmedlem og husstandsmedlemmer) 

• Oppfordrer til at medlemmer over 18 år ordner seg eget medlemskap. 

(Foreldre kan likevel betale dette dersom de ikke har økonomi til å betale 

hovedmedlemsskapet selv).  

• Husstandsmedlem må bo på samme folkeregistrerte adresse som 

hovedmedlemmet 

• Sjekk at du står oppført under riktig lokallag (du bestemmer selv hvilke 

lokallag du skal tilhøre) 

o Namdal lokallag (Alle namdalskommunene) 

o Verdal Omegn lokallag (Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger) 

o Stjørdal Omegn lokallag (Frosta, Stjørdal og Meråker) 
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o Dersom du ikke ønsker å være tilknyttet noen av disse lokallagene 

velger du Nord-Trøndelag øvrige medlemmer (men vil da ikke 

motta info fra noen av de ovenfornevnte lokallagene) 

o Vi anbefaler alle medlemmer om å ordne seg med avtalegiro for 

betaling av medlemskapet (avtalegiroen trer først i kraft 

påfølgende år).  

o Får du problemer ifht valg av lokallag sender du en epost til 

post@adhdnorge.no  

 

Dersom du kun ønsker å være «støttemedlem» og ikke ønsker å motta eposter 

eller SMS velger du dette inne på min side. (Da vil du ikke få hverken SMS eller 

eposter fra oss lengre og vil måtte søke opp selv på hjemmesiden 

https://www.adhdnorge.no/fylkes-og-lokallag/nord-trondelag og facebooksiden 

vår.  

 

Har du eller din familie noe på hjertet av smått eller stort, ris eller ros ønsker vi 

at dere tar kontakt enten på epost eller telefon / SMS 

 

Dersom dere trenger hjelp til noe kan dere kontakte sekretær Mona Breding 

Lersveen på epost nt@adhdnorge.no eller på tlf 92035322 (Er ikke alt vi kan 

gjøre fra fylkesleddet, men bidrar gjerne med det vi kan gjøre) 

 

 

Vedlagt ligger brukerveiledningen ifht pålogging og administrering via «min 

side» 

 

 

Mvh 

På vegne av styret 

Lars Morten Lersveen 

Fylkesleder 

Tlf 41223616 
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