
 

LIKELYDENDE BREV TIL MEDLEMMER AV TROMS OG FINNMARK PARKINSONFORENINGER. 

Forbundsstyret i Norges Parkinsonforbund har vedtatt at fylkesforeningene i Troms og 

Finnmark skal sammenslås. 

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe på fire personer, to fra hvert fylke, som har som oppgave 

å utarbeide en prosedyre for sammenslåingen. 

Styret i den nye Fylkesforeningen skal bestå av Leder, 4 styremedlemmer og tre vara- 

medlemmer. 

Arbeidsgruppa jobber med å finne kandidater til det nye styret, og ber nå om forslag fra 
medlemmene. 
 

Har du lyst til selv å være med, eller kjenner du en person som du tror kan gjøre en innsats 

i styret, vil vi gjerne vite om det.  

Styret skal bestå av både kvinner og menn, både parkinsonrammede og pårørende, og det vil 

være en berikelse å få kandidater geografisk fra hele fylket.  

Styremøter vil bli primært holdt på Skype eller en lignende løsning, men vi vil prøve å avholde 

ett fysisk møte i året. 

Du melder navnet inn ved å bruke e-post lenken nedenfor: 

Troms Parkinsonforening, epost: troms@parkinson.no 

Finnmark Parkinsonforening, epost: finnmark@parkinson.no 

Vi ønsker Navn, Adresse, Telefon og eventuelt  e-postadresse, på vedkommende. 

Vi ønsker navnene så fort som mulig og senest 2. juni 2020. 

Arbeidsgruppen, som også er valgstyre, vil så kontakte de foreslåtte kandidatene og spørre 

om de er villige til å ta et styreverv. Ut fra dette foreslås det kandidater til styret. 

Styret vil bli valgt på stiftelses-årsmøtet til Troms og Finnmark Parkinsonforening. 

Er det noe som er uklart, eller ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med en 

i arbeidsgruppa. 

 

Vennlig hilsen 

Arbeidsgruppa 

mailto:troms@parkinson.no
mailto:finnmark@parkinson.no


Fra Troms 

Eilif Nordseth     Trondenesveien 105,  9404 Harstad  Tlf   934 32 272  

Knut Aasgaard     Parkveien 2,   9360 Bardu.   Tlf   916 00 319 

Fra Finnmark 

Paul Kristian Olaussen  Lærer Rustensvei 1  9518  Alta   Tlf 971 83 260 

Roald Sandmo.    Akkøyringen 26  9700 Lakselv  Tlf 906 70 107 

 

 


