
Praktisk informasjon om Ungdomssamlingen til Amnesty International i Norge               

9. november 2018 

 

1. Hvordan melder du deg på ungdomssamlingen? 

Du melder deg på ungdomssamlingen ved å fylle ut påmeldingsskjemaet som ligger på våre 

nettsider her. Merk at hvis du er under 18 år må du i tillegg sende inn samtykkeskjema fra 

foresatte, se punkt under.  

 

Skal du også delta på Landsmøtet krever det egen påmelding. Du kan lese mer om 

Landsmøtet og melde deg på her. 

 

Påmeldingsfrist til både ungdomssamlingen og landsmøtet er 9. oktober.  

 

2. Hvor kan jeg bo? 

Medlemmer under 25 år har anledning til å overnatte gratis på tre- eller firemannsrom under 

ungdomssamlingen og landsmøtet. Marker i påmeldingen hvis du vil benytte deg av dette 

tilbudet. Overnatting fra torsdag 8. til fredag 9. november før Ungdomssamlingen, er kun for 

deltakere som ikke har mulighet til å reise inn om morgenen i tide til oppstart kl. 10.00 fredag 

morgen 9. november. Overnatting fra fredag til lørdag er kun for medlemmer som skal delta 

på landsmøtet, eller som ikke har mulighet til å reise hjem på kvelden etter avslutning kl. 17. 

 

Hvis du ikke er medlem, eller ikke ønsker å benytte deg av tilbudet om gratis overnatting, må 

du selv bestille og betale for enkelt- eller dobbeltrom direkte hos Clarion Hotel Energy. som 

beskrevet over. Bestilling må skje innen 9. oktober for å være garantert avtalt pris, 950 kr for 

dobbeltrom eller 850 kr for enkeltrom per natt, inkludert frokost. Det er anbefalt å dele rom 

med gode venner, både for plass, og kostnadsbesparing for dere. Kode for bruk til bestilling 

mottas ved påmelding. 

 

3. Hva koster det? 

Ungdomssamlingen er gratis, og alle som er medlem i Amnesty kan søke om å få refundert 

reiseutgifter. Ved søknad om reiserefusjon tilfaller en egenandel på 200 kr for ungdom under 

25 år og 350 kr for ordinære medlemmer. Det er tilbud om gratis overnatting for ungdom, 

men hvis du ikke ønsker å benytte deg av det må du selv betale for overnatting, se punktet 

over.  

Hvis du skal delta på landsmøtet må du betale en deltakeravgift på 150 kr for medlemmer 

under 25 år og 300 kr for ordinære medlemmer. For mer informasjon se om landsmøtet her.  

4. Hva er reglene for de under 18 år? 

Alle under 18 år må ha foresattes samtykke til å delta på ungdomssamlingen. Foresatte må 

derfor fylle ut samtykkeskjema som ligger i høyre kolonne på nettsiden her, signere for hånd 

og returnere det på epost til ftangberg@amnesty.no. 

 

5. Søknad om refusjon av reisekostnader. 

Søknad om refusjon skal skrives på fastsatt skjema: «Søknad om reiserefusjon» som ligger 

tilgjengelig på www.amnesty.no/landsmote-2018, og må være sekretariatet i hende innen 30. 

november.  

 

https://www.amnesty.no/p%C3%A5melding-ungdomssamlingen-2018
https://www.amnesty.no/aktuelt/landsm%C3%B8te-2018
https://www.amnesty.no/aktuelt/landsm%C3%B8te-2018
https://www.amnesty.no/aktuelt/ungdomssamlingen-2018
https://www.amnesty.no/aktuelt/landsmøte-2018


Reisekostnadene utgjør en betydelig utgiftspost, og vi ber derfor alle deltakere så langt det er 

mulig velge billigste reisemåte. Jo tidligere man bestiller, jo bedre er mulighetene for å få tak 

i rimelige billetter. 

 

Vi dekker opp til følgende maksgrenser: 

Svalbard            6 000 kr 

Nord-Norge       4 500 kr 

Midt-Norge        4 500 kr 

Sør-Norge        3 500 kr 

 

Ved søknad om reiserefusjon tilfaller en egenandel på 350 kr for ordinære medlemmer og 

200 kr for medlemmer under 25 år. Billetter og andre bilag skal vedlegges søknaden. 

Søknader med manglende informasjon og/eller dokumentasjon vil bli returnert med 

informasjon om hva som mangler. Kan ikke dokumentasjon fremskaffes, vil ikke søknaden bli 

innvilget. Søknader som mottas etter 30. november vil ikke bli behandlet og dermed 

ikke refundert.  

 

Når det søkes om reiserefusjon må reiseregning være signert før den skannes med gyldig 

bilagsdokumentasjon (bankterminalutgifter er kun gyldig sammen med spesifiserte 

kvitteringer) til regnskap@amnesty.no eller pr post til: 
 

Amnesty International i Norge 

v/Regnskap 

PB 702 Sentrum 

0106 Oslo 

 

6. Hvor finner jeg mer informasjon? 

Informasjon om program og lignende vil bli lagt ut nærmere ungdomssamlingen på våre 

nettsider.  

 

Hvis det er noe du lurer på kan du også ta kontakt med ungdomskoordinator Frank Tangberg 

på epost ftangberg@amnesty.no eller tlf 976 73 687. 

 

 

7. Hvor finner jeg informasjon om Landsmøtet? 

Alt du skulle trenge å vite om Landsmøtet finner du på våre nettsider her. Der står det også 

hvordan du melder deg på landsmøtet.  Hvis det er noe du lurer på, kan du henvende deg til 

sekretariatet i Oslo på tlf 22 40 22 00, eventuelt sende en e-post til Maren Grytting på epost 

mgrytting@amnesty.no eller Anne Marie Mollén på epost amollen@amnesty.no.  
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