Velkommen til landsmøtet
Praktiske opplysninger for deg som er delegat

Møtetider/kjøreplan
Dirigentene vil legge frem et forslag til kjøreplan
tirsdag etter lunch. Møtet onsdag 20. juni begynner kl. 09.00 og torsdag 21. juni kl. 10.00. Det må
beregnes kveldsmøte tirsdag 19. juni.

Du trenger ikke å be om ordet for å fremme et
forslag.

Fravær fra landsmøtet
Du er valgt til å representere din forening/regionavdeling. Det forutsettes derfor at du prioriterer å
delta på møtet.

Avstemninger
Når avstemningene foretas ved håndsopprekning, brukes stemmekortet. Ved skriftlig
avstemning brukes stemmeseddel som deles ut
før avstemningen.

Permisjon under landsmøtet gis normalt ikke. Du
kan for eksempel ikke regne med å få permisjon
for vanlige familiebesøk.
Må du av nødvendige grunner som sykdom el.l.
søke permisjon leveres søknaden til dirigentene.
Når du vil ha ordet
For å få ordet, fyller du ut lappen «jeg ber om
ordet» som du har fått utdelt ved møtestart.
Ber du om ordet til forretningsorden løfter du
stemmekortet, som viser hvilke delegatnr. du har.
Det ligger i mappen.
Å «ta opp» et forslag
De forslagene som er sendt inn på forhånd vil bli
votert over med utgangspunkt i sentralstyrets
innstilling til forslagene.
Hvis du ønsker å opprettholde forslag som er
avvist av sentralstyret må du levere nytt forslag
hvor det innsendte forslaget opprettholdes.
Å fremme nye forslag
Nye forslag som fremmes i møtet må ha sammenheng med saken som behandles. Det kan
ikke fremmes forslag om helt nye saker, for
eksempel forslag til vedtektsendringer i paragrafer som det ikke allerede er endingsforslag til i
saksdokumentene.

Alle forslag må fremmes skriftlig på eget forslagsark. Husk at forslag leveres før «strek» blir satt.

Reiseregning
Forbundet dekker reiseutgifter til og fra landsmøtet med offentlige transportmidler eller
billigste reisemåte. Se eget skriv med satsene.
Det vedlagte reiseregningsskjemaet fylles ut og
sendes forbundet etter hjemkomst. Legg ved
kvitteringer.
Billetter som blir bestilt hos Via Travel blir betalt
direkte av forbundet. Disse skal derfor ikke føres
opp.
Det er viktig for vårt regnskapsarbeid at også
de som ikke har reiseutgifter, fyller ut skjemaets
øverste del og returnerer det til forbundet så
rakst som mulig.
Landsmøtefesten
Landsmøtefesten avholdes onsdag 20. juni
kl. 20.00. Det blir en aperetiff fra kl. 19.30.
Minibar
Alle må selv betale det som hentes fra minibarene.
Drikke til maten
Forbundet dekker drikke til middagene mandag
og onsdag. Øvrig drikke bekostes av den enkelte.
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