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Til Norsk Fosterhjemsforenings fylkesforeninger    

Oslo, 08.08.2018 

Invitasjon til ledersamlingen 2018 

Hovedstyret har, i samarbeid med sekretariatet, gleden av å invitere alle fylkesledere og 

nestledere til ledersamling på Color Lines Kiel ferge fra Oslo 19. – 21. oktober 2018.  

Avreise fra Oslo er fredag 19.10.2018 kl.14:00 (oppmøte for innsjekk er senest 60 min før 

avgang). Vi er framme i Kiel lørdag kl. 10:00 og reiser derfra igjen kl. 14:00 (oppmøtetid om 

bord på skipet senest 15 min. før avgang). Tilbake i Oslo søndag 21.10.2018 kl. 10:00. 

Dersom leder ikke kan møte, dekker foreningen sentralt utgifter til reise og opphold for 

nestleder. Hvis både leder og nestleder ønsker å delta, dekker fylkesforeningen nestleders 

utgifter og Norsk Fosterhjemsforening sentralt dekker leders utgifter. 

Bestilling av reise 

For å sikre rimelige billetter skal flybillettene bestilles så snart som mulig. Hver enkelt 

bestiller egen billett. Reiseregning m/kvitteringer tas med til samlingen eller sendes inn 

etterpå.  

Bruk av egen bil 

Bruk av egen bil over lengre strekninger skal godkjennes på forhånd. Bil godkjennes når flere 

kjører sammen og det totalt sett blir billigere enn kollektivtransport. Bil godkjennes når det 

ikke finnes kollektivt alternativ. Bil godkjennes når det kollektive alternativet innebærer 

mange bytter og ventetid slik at reisen tar lang tid. Kjøregodtgjørelsen er på kr 3,50 pr. km. 

Parkering på flyplass dekkes med maks kr 150 pr helg. 

Påmelding 

Meld deg på gjennom å sende en epost til organisasjonssekretaer@fosterhjemsforening.no 

med navn, fylke, verv og eventuelle allergier/diett. Merk eposten med «Ledersamling 2018». 

Påmeldingsfrist er 1. september. 

Programmet for disse dagene kommer senere. I første omgang ber vi dere om å sette av 

dagene og bestille flybillett. 

På vegne av hovedstyret      På vegne av sekretariatet 
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