
                                           

  

  

Praktiske opplysninger:  
  

Konferansested, ankomst og registrering  
Konferansen holdes på Thon Hotel Arena i 
Lillestrøm kommune, 28.10 og 29.10. 
Registrering fra kl 10:00- kl 11:00, 
torsdag 29.10.  
  
Overnatting  
Alle overnatter på Thon Hotel Arena. Styret 
har reservert 100 rom fra ankomstdagen 
torsdag 28.10 til fredag 29.10. Dersom noen 
ønsker å komme onsdag 27.10, må 
tilknytningsdøgn bestilles og betales av hver 
enkelt.   
  
Årsmøtet  
Årsmøtet er fastsatt til 29. 10, kl. 10:15-11:15. 
Saker utover ordinære årsmøtesaker, må være 
innkommet til styret innen 27.09. 
  
Kostnader  
Konferanseavgiften er kr 4900 
Konferanseavgiften dekker oppholdet, alle 
måltider (inkl lunsj fredag og utflukter) 
Eventuell opphold fra onsdag 27.10 til 
28.10 (tilknytningsdøgn), kommer i tillegg og 
må ordnes av hver enkelt, se merknaden om 
dette under punktet «Påmelding».  
  
Reisekostnadene og ev. tilknytningsdøgn 
dekkes ikke av konferanseavgiften.  
  
 Kveldsprogram  
Kveldsprogram  torsdag 28.10 kommer vi 
tilbake til.  

 
Kl 19:30 Middag på hotellet 

Hvordan komme til Lillestrøm   
Thon Hotel Arena ligger sentralt i Lillestrøm. Thon Hotel Arena er et 
moderne konferansehotell med alle muligheter for små og store 
konferanser, møter og banketter. Hotellet ligger sentralt på Lillestrøm, 
vegg-i-vegg med Norges Varemesse og i kort gangavstand til 
togstasjonen. Toget tar bare 12 minutter til Oslo sentrum og til 
Gardermoen.  
  
Påmelding  
Påmelding skal skje elektronisk på hjemmesida protokollen.no 
innen 18.06. Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med leder eller en av 
styrets medlemmer.  
  
På årsmøtet i 2013 ble det fattet vedtak om at kommunene står tilsluttet 
med ett medlem hver. Kommunen kan fremdeles delta med flere 
deltakere, men det er kun en deltaker som ar stemmerett på årsmøtet.  
Det er kun medlemskommuner som kan delta på 
årsmøtet/landskonferansen  
  
Tilknytningsdøgn.  
Dere som ønsker å komme dagen i forvegen, må bestille tilknytningsdøgn 
selv og gjøre opp med hotellet for dette døgnet selv. Dersom dere 
ønsker tilsendt faktura, bør dere avklare dette med hotellet på forhånd.   
  
Deltakeravgiften kr 4 900 innbetales til FFF v/Vera-Britt Sommer, 
c/o Rogaland fylkeskommune, kto 9365.15.60436.  Faktura sendes etter 
påmelding.  
  

  

  

  

  

  
 

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/lillestrom/thon-hotel-arena/
http://protokollen.no/

