
 

Välkommen till NOC:s 

familjeträff och årsmöte 4-6 juli 2014 

på Wiks folkhögskola 

 

 
Årets familjeträff kommer att hållas på Wiks folkhögskola, som ligger strax utanför Uppsala. 

Läs gärna mer om anläggningen på deras hemsida http://www.lul.se/wik. Möjlighet att delta 

i en slottsvandring för att höra mer om slottets spännande historia kommer att erbjudas. 

 

Vi träffas för incheckning med början vid 10.30. Lunch serveras mellan klockan 12:00-

13:30. Därefter börjar föreläsningarna för föräldrarna och aktiviteterna för barnen. 

 

Program med föreläsningar mm kommer senare. 

  

De unika barnen behöver ha med sig en egen assistent, alternativt någon annan vuxen om de 

inte klarar av att vara ensamma i en grupp med 1 vuxen/5-10 barn. Även syskon under 2 år 

behöver ha en vuxen med sig. 

Vi ordnar med aktiviteter och barnvakter till barngrupperna.  

 

I år anmäler ni er direkt på hemsidan i ett elektroniskt formulär. www.noc.fub.se 

Senast 31/3-14 vill vi ha din anmälan. 

Betala in avgiften för er familj så snart som möjligt i samband med anmälan dock senast den 

30/4-14.  

Om ni inte betalat medlemsavgiften för 2014, så ber vi er betala in 300 kr snarast.  

Både medlemsavgift och avgift för familjeträffen betalas till: 

 

NOC:s Bankgironummer: 5009-0760  

 
Kom även ihåg att betala medlemskapet till FUB, detta eftersom vi har ett nära samarbete 

och får bidrag från FUB för att genomföra familjeträffen.  

 

Om ni vill komma tidigare eller stanna någon dag längre så hör av er direkt till Wiks 

folkhögskola på telefonnummer 018-611 66 50. 

  

Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, 
www.noc.fub.se 

http://www.lul.se/wik
http://www.noc.fub.se/
http://www.noc.fub.se/


Antal deltagare per familjemedlem: 

Enbart i mån av plats kan huvudmedlemmen ha med sig fler än 3 vuxna och eller 

barn/ungdom som inte är syskon.  

Huvudmedlem: 

Ingen avgift för huvudmedlemmen dvs. barn och ungdomar med kromosomavvikelse.  

Prisavdrag: 

Inget avdrag på kostnaden för den som inte övernattar eller bara deltar del av helg. 

Avbokning: 

Återbetalning av avgiften vid avbokning som sker senare än 4 veckor före familjeträffen 

gäller enbart sjukdom eller dödsfall. 

 

Tips på hur ni kan finansiera familjeträffen: 

De som har assistans via assistansbolag kan skriva upp kostnaderna som 

assistansomkostnader och på så sätt få tillbaka pengar. Om man har assistans via kommunen 

kan man ta en diskussion om de kan stå för kostnaden. Man kan söka fonder som enskild 

t ex från Lions Club eller Majblomman som oftast har lokalföreningar. Man kan också söka 

från Stiftelsen Sävstaholm. 

 

 

Om ni har några ytterligare frågor kan ni mejla till styrgruppen på  

nocsverige@gmail.com . 
 

 

 

 
 

Varmt välkomna önskar styrgruppen! 

mailto:nocsverige@gmail.com

