
 

 

 

 

Välkommen på RMPs medlemsträff! 
Lördag den 24 november i Sunderbyn, Luleå 

 
Åter dags för medlemsträff i norra Sverige. För två år sedan ordnade vi  

en träff i Öjebyn, Piteå, och nu arrangerar vi istället en träff nära Luleå.  
Hoppas att du, och kanske dina anhöriga, vill delta! 

 

Du får möjlighet att träffa porfyriläkaren Pauline Harper som  

informerar om porfyrisjukdomarna och svarar på frågor. 

Vi välkomnar alla medlemmar oavsett diagnos! 

 

Dag: Lördag den 24 november 2018 

Tid: 10.30 - 16.30 

Plats: Sunderby folkhögskola, Södra Sunderbyn 

Medverkande: Pauline Harper (Karolinska/Porfyricentrum, Solna) 

samt några personer från RMPs styrelse. 
 

Agenda – förslag och hålltider: 

10.30 Välkommen (slät kopp kaffe finns för dig som kommer tidigare) 

11.00 Information från RMP och Sunderbyns folkhögskola 

12.00 Lunch  

13.00 Presentationsrunda 

14.00 Porfyriföredrag – Pauline Harper 

15.00 Eftermiddagskaffe  

15.30 Frågor och samtal 

16.30 Slut för dagen 
 

Deltagaravgift - inkluderar lunch och eftermiddagskaffe 
Medlem i RMP: 250 kr   

Icke-medlem: 350 kr 
För deltagare som blir medlem i RMP i samband med anmälan:    

- Enskild medlem: 250 kr + 250 kr = 500 kr 

- Familje-stödmedlem: 125 kr + 250 kr = 375 kr 

 

Anmälan och betalning senast onsdag 7 november!  
Skicka mejl till Jens Lundström (kassör i RMP): jens.lundstrom@tieto.com 
eller ring honom på telefon: 070 549 84 88 (helst kvällstid eller helg) 

- Har du önskemål om särskild kost – meddela det i samband med anmälan.  

 

Betalning till RMP: PG 19 11 70-0  
Märk betalningen med ditt namn.  
OBS! Anmälan är bindande.  
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Hitta till 

 Sunderby folkhögskola 

Kråkbergsvägen 7 

954 42 Södra Sunderbyn 

 
Telefon: 0920-26 66 00 

E-post: info@sunderbyfolkhogskola.se  

Webbadress: www.sunderbyfolkhogskola.se 

  

Google-map-länk: https://goo.gl/maps/MHD9zCAT9qw 

 

 
Från Luleå Busstation tar det ca 27 min med buss. 

 
 
 

Varmt välkommen! 
 

Om du har frågor om mötet/anmälan 
 kontakta RMPs kassör Jens Lundström   

- se kontaktuppgifter på föregående sida. 
 

 

 

 

 

 

 
Riksföreningen mot porfyrisjukdomar  

webb: www.porfyri.se  

e-post: porfyrisjukdomar@gmail.com 
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