Til avdelingene og de direkte tilsluttede medlemmene i NTL
Forskningsinstitutter

Innkalling til representantskapsmøte i NTL
Forskningsinstitutter på Clarion Collection Hotel Tollboden
25-26 september 2018.
Vi viser til foreløpig innkalling av 28.05.2018 og innkaller med dette til representantskapsmøte i NTL Forskningsinstitutter.
Møtet begynner tirsdag 25. september kl.11:00 og avsluttes onsdag 26. september
seinest kl.16:00. Vi oppfordrer alle til å overnatte på hotellet.
Alle sakspapirer og program for møtet ettersendes til avdelingene. Noen dokumenter
vil også bli lagt ut på landsforeningens nettside www.ntl.no/forskning og alle
dokumentene legges ut på møterommet.
Hver avdeling har rett til å sende én representant for hvert påbegynte 50. medlem.
Dette gjelder også de direkte tilsluttede medlemmene. Landsforeningen dekker
nødvendige reise- og oppholdsutgifter for representantene. Avdelingen kan også
sende observatører, men deres reise- og oppholdsutgifter skal fortrinnsvis dekkes av
avdelingen. Avdelingen kan søke landsforeningen om å få dekket disse utgiftene.
«Representasjonsretten regnes ut på grunnlag av forbundets oppgave over betalende
medlemmer ved utløpet av siste kvartal før innkallingen til representantskapsmøtet
sendes ut. Hver avdeling og de direkte tilsluttede medlemmene har rett til å velge
representanter etter følgende modell:
Inntil
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra

51
101
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-

-50 medlemmer
100 medlemmer
150 medlemmer
200 medlemmer
250 medlemmer
300 medlemmer

1 representant
2 representanter
3 representanter
4 representanter
5 representanter
6 representanter

Videre 1 representant for hvert påbegynte 50 medlemmer.
Hver avdeling kan møte med observatør. Observatørene har tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett».

Deltakelse på representantskapsmøtet gir rett til permisjon med lønn i de respektive
særavtaler og hovedavtaler.
Flybilletter kan bestilles gjennom Egencia på www.egencia.no eller tlf. 23 15 05 90.
Oppgi kundenummer 221382 og navn og dato på møtet. For å begrense reiseutgiftene
oppfordrer vi dere til å reise så billig som mulig. Reisen kan bestilles hos andre enn
Via, men da må dere selv legge ut for utgiftene (settes på reiseregningen).
Du kan finne nærmere informasjon om hotellet her:
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/drammen/clarion-collection-hoteltollboden/
Hotellet ligger 5 minutters gange fra buss- og togstasjon. Kommer du med fly kan du
ta flytoget til Drammen.
Påmelding sendes til May Kristin Ditlevsen may.ditlevsen@sintef.no (eller
telefon 982 43 449).
Påmeldingsfrist er 28 august 2018.
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