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Foreløpig innkalling til NTL Ung-konferansen 2020
Det nærmer seg NTL Ung-konferanse 2020, og vi ber derfor NTLs landsforeninger og foreninger om å
velge sine representanter. Konferansen arrangeres 25.-27. mars på Sundvolden hotell, og er NTL
Ungs årsmøte og høyeste organ. Konferansen vedtar NTL Ungs politiske plattform og handlingsplan,
og velger NTL Ungs styre.

Valg av representanter og observatører
NTLs organisasjonsledd bes om å gjøre konferansen kjent blant sine unge medlemmer, og om å
melde inn sine representanter til ung@ntl.no senest 18. februar.

For å være valgbar til NTL Ung-konferansen kan man ikke være eldre enn 35 år det året konferansen
arrangeres. I NTL Ungs retningslinjer oppfordres det også til at organisasjonsleddene lar unge
medlemmer velge representanter der dette er mulig. Representanter fordeles etter NTL Ungs
mandat og retningslinjer og ut ifra medlemstall per 31.12.19. Disse tallene er ikke klare ennå, men vi
sender med representantfordelingen ut ifra tredje kvartal 2019 slik at dere kan forberede dere. Den
endelige representantfordelingen sendes ut så fort den er klar. Vi forventer ikke at det vil være store
endringer, men enkelte organisasjonsledd kan vippe opp eller ned en representant.

I tillegg til representanter er det åpent for at medlemmer under 35 år også kan delta som
observatører. Denne typen deltakelse vil imidlertid kunne bli begrenset av hotellkapasitet.
Både representanter og observatører bes melde seg på her.

NTL Ungs styre oppfordrer organisasjonsleddene til å jobbe sammen med deres ungkontakter i
prosessen med å få de unge til å melde seg på, samt samle delegasjonen i forkant av konferansen. Vi
kommer mer enn gjerne på besøk til delegasjonen for å bistå i forberedelsene!
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NTL Ung er ungdomsorganiseringen til Norsk Tjenestemannslag (NTL), og består av unge
arbeidstakere og studenter til og med 35 år. NTL er et fagforbund i LO med 50 000 medlemmer.
Vi er det største fagforbundet i staten, men organiserer også medlemmer i en rekke andre
virksomheter og sektorer.

Innmelding av forslag
NTL Ung-styrets forslag til politisk plattform og handlingsplan vil bli
tilgjengeliggjort på nettsidene våre i begynnelsen av februar. Da vil også årets
debatthefte legges ut. Vi oppfordrer alle til å sende inn både endringsforslag og
nye forslag i god tid før selve konferansen, helst innen 28.februar. Dette er for å
sikre at forslagene blir gjort kjent for alle delegater og at styret skal rekke å innstille på alle forslagene.
Dette sikrer likebehandling og gjør det lettere å følge med i debattene under konferansen. Det er likevel
fullt mulig å stille forslag under konferansen.

Foreløpig saksliste og program
Foreløpig sakliste for NTL Ung-konferansen 2020:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. NTL Ungs handlingsplan 2020-21
5. Politisk plattform
6. Uttalelser
7. Øvrige innkomne forslag
8. Valg
9. Avslutning
Endelig saksliste og saksdokumentene med alle forslag som er kommet inn innen 28.februar blir sendt
ut 4. mars 2020. Alle innkomne forslag som er kommet inn før denne fristen får innstilling av styret slik
at de er klare til konferansens start.

Valg
På NTL Ung-konferansen skal vi velge nytt styre og ny ledelse i NTL Ung, og til å innstille på det er
valgkomiteen i full sving. Ønsker du å stille til styret eller å foreslå andre, bes du ta kontakt med
valgkomiteens leder Eirik Owren Holt innen 7.februar. Du kan kontakte han på telefon 92404844 eller
på epost ntlungvalg@gmail.com. Alle som stiller til verv blir kontaktet for intervju. Vedlagt finner dere
en beskrivelse av vervene og hva de innebærer. Ledelsen i NTL Ung er også tilgjengelige for spørsmål om
dette.
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Praktisk
Det er gratis å delta på konferansen, NTL dekker reise og opphold, og
deltakerne kan søke om permisjon med lønn for å delta i henhold til
Hovedavtalen i staten, §39 og §40. For medlemmer som er omfattet av andre
avtaler gjelder egne bestemmelser. Kontakt din lokale tillitsvalgt for nærmere
informasjon.
Mer informasjon om bestilling av reise til og fra Oslo og andre praktiske forhold sendes ut på et senere
tidspunkt.
Ved spørsmål om konferansen kan nestleder Aleksander Dyrnes kontaktes på telefon 48110350.

Vedlegg:
- Mandat og retningslinjer for NTL Ung
- Foreløpig representantfordeling for NTL Ung-konferansen 2020
- Beskrivelse av vervene i NTL Ung-styret

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Lone Lunemann Jørgensen
Leder NTL Ung
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