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Kjære medlem 

Vi ønsker med dette velkommen til 
 

NNGS VÅRMØTE 11. mai 2023  
Scandic Bodø, Bodø 

 
Med tema 

Inflammatorisk tarmsykdom. Forskning 

 
Møtet vil starte ca. kl. 10.30.  

Det er ingen kvotering med tanke på deltakelse til dette møtet. Deltakerne må imidlertid selv 
besørge dekning av utlegg til reise og overnatting. Deltakere som bidrar med innlegg i det offisielle 
programmet, medlemmer av NNGS styre, programkomité og valgkomité vil få dekket reise og 
opphold etter regning i etterkant av møtet.  

Hotellrom må bestilles direkte på hotellet: www.scandichotels.no eller per telefon 75 54 70 00. Oppgi 
bookingkode BNNG110523 (gjelder kun for rom 11.-12.05.23) for å få rom til avtalt pris. Siste frist for 
bestilling av rom på denne måten er 20. april 2023. 

Husk at påmelding ikke er rombestilling og rombestilling ikke er påmelding, og at rom ikke kan 
garanteres dersom man venter for lenge med å bestille. 

Møtet er åpent for betalende medlemmer, dvs. at medlemskontingent (kr 250.-) må være betalt 
før påmelding (betales én gang per år). Dette gjelder også de som bidrar med innlegg, unntatt 
inviterte utenom landsdelen.  
 
Påmeldingsfrist er 1. april 2023. Påmelding kun på www.nngs.no (ikke send e-post). 
Påmeldingskode: NngsV23 (Pass på store og små bokstaver) 
  
Deltakeravgift (obligatorisk): Kr. 600.- (inkluderer lunsj og middag). Deltakere som holder innlegg 
slipper deltakeravgift, men må melde seg på og bestille rom selv.  
 
Innbetaling av medlemskontingent og deltakeravgift til konto 4750 07 84497 eller Vipps til 790375 

før møtet. Påmeldingen er først gyldig når dette er betalt. Vennligst spesifiser hvem og hva 
innbetalingen gjelder.  
Vennligst gjør dine kolleger som evt. ikke har mottatt denne innbydelse oppmerksom på møtet!  
 
Med vennlig hilsen 
 
Rasmus Goll 
Leder, NNGS 

leder@nngs.no   
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