Til
NTLs studentmedlemmer
Kontrollkomiteen
10.02.2020

Endelig innkalling til NTL Ung-konferansen 2020
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.

Påmelding
Alle studentmedlemmer i NTL kan delta på konferansen og velges som delegater. Studentene har
i år 20 delegater og opp til tilsvarende antall varaer. Dersom det er flere enn 20 studenter som
deltar på konferansen velges studentdelegatene av og blant studentene som deltar. Skulle det
mot formodning bli flere enn 40 studenter på konferansen vil de som ikke velges som delegat
eller vara fortsatt kunne være til stede på konferansen som observatører.
Alle deltakere må melde seg på senest 28. februar via NTLs kurssystem via denne lenken:
Påmelding

Sakspapirer
Etter NTL Ungs mandat og retningslinjer skal endelig saksliste og saksdokumenter gjøres
tilgjengelig for representantene senest tre uker før konferansen, 4. mars. Disse vil publiseres på
«NTL Ung-konferansen»-siden på våre nettsider og sendes organisasjonsleddene og påmeldte
deltakere på e-post. For å gi alle best mulig tid på å forberede seg og sende inn forslag er
foreløpig saksliste og styrets forslag til politisk plattform og organisatorisk handlingsplan
allerede ferdigstilt og publisert på våre nettsider, samt vedlagt denne innkallingen.

Innsending av forslag
NTL Ung-styrets forslag til politisk plattform og organisatorisk handlingsplan for NTL Ung 202021 er nå tilgjengelig på våre nettsider og vedlagt denne innkallingen, og det er nå mulig å sende
inn forslag til konferansen. Husk ved innsending av endringsforslag at er det styrets innstilling
som legges til grunn for behandlingen på konferansen, IKKE de gjeldende dokumentene, slik at
endringene må være rettet mot de nye dokumentene. Det er åpent for å levere inn forslag under
konferansen, men vi oppfordrer alle til å sende inn forslag innen 28. februar. Forslag sendt
inn innen denne fristen vil bli publisert sammen med de resterende sakspapirene 4. mars, samt
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gitt en innstilling av styret. Dette gir alle mulighet til å forberede seg
best mulig på alle forslag og gir oss en best mulig behandling under
konferansen.
Forslag kan sendes inn via våre nettsider her.

Valg av NTL Ungs styre
Fristen for å melde sitt kandidatur til valgkomiteen var opprinnelig
kunngjort som 07.02., men denne informasjonen har i liten grad blitt delt utenom via sosiale
medier og gjennom organisasjonsleddene. For å gi flest mulig mulighet til å stille har
valgkomiteen derfor utvidet fristen med en uke, til 14.02., og alle kandidaturer eller forslag til
kandidater må dermed sendes på e-post til ntlungvalg@gmail.com. Dette er helt
uforpliktende, og betyr bare at valgkomiteen vil ta kontakt med deg. Spørsmål om styreverv og
hva de innebærer kan rettes enten til valgkomiteen eller til NTL Ung-kontoret på ung@ntl.no.
Alle verv er på valg, som inkluderer leder, nestleder, medlem av arbeidsutvalget (AU-medlem),
4-6 styremedlemmer og 3 møtende varaer, samt ny valgkomité. En beskrivelse av hva de
forskjellige vervene i NTL Ung-styret innebærer er vedlagt. Merk at beskrivelsene er skrevet
basert på perioden 2018-19, og selv om det meste er likt kan det være små variasjoner i hvilke
oppgaver som legges til hvem og liknende. Valgkomiteen gleder seg til å høre fra deg!

Foreløpig saksliste
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Budsjettinnspill 2021
5. Organisatorisk handlingsplan
6. Politisk plattform
7. Uttalelser
8. Øvrige innkomne forslag
9. Valg
10. Avslutning

Program
Konferansen starter onsdag 25. mars kl. 12:00, og varer til fredag 27. mars kl. 14:00.
Det vil bli arrangert et introduksjonskurs for nye deltakere i forkant av konferansen den 25. mars
kl. 10:00. Vi oppfordrer alle som ikke har erfaring med årsmøter til å delta på denne samlingen. Det
vil bli satt opp egen transport fra Oslo S for å nå dette.

Praktisk
Det er gratis å delta på konferansen og NTL Ung dekker reiseutgiftene dine.
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Det settes opp fellestransport fra Oslo S og Gardermoen. Mer
informasjon om dette, bestilling av reise til og fra Oslo og andre
praktiske forhold sendes ut til alle påmeldte deltakere i etterkant av
påmeldingsfristen 4. mars.
Spørsmål om konferansen kan sendes til ung@ntl.no eller du kan
kontakte nestleder Aleksander Dyrnes på tlf. 48110350.

Egen side på nettsidene for NTL Ung-konferansen
Vi har opprettet en egen side på nettsidene våre som brukes for all informasjon i forbindelse med
NTL Ung-konferansen. Der legger vi jevnlig ut ny informasjon, og alle relevante dokumenter og
lenker til blant annet forslagsskjema finnes der. Informasjonen der vil holdes oppdatert, men større
oppdateringer vil i hovedsak skje i forbindelse med frister. Innen 4. mars vil de resterende
sakspapirene legges der, samt endelig saksliste. Da vil alle påmeldte også varsles via e-post.
Nettsiden for NTL Ung-konferansen finner du her.
Er det noe informasjon du synes mangler? Si ifra på ung@ntl.no.
Vedlegg:
-

NTL Ungs mandat og retningslinjer
Delegatberegning
Styrets forslag til politisk plattform for NTL Ung 2020-21
Styrets forslag til organisatorisk handlingsplan for NTL Ung 2020-21
Beskrivelse av vervene i NTL Ung-styret

Med vennlig hilsen
Lone Lunemann Jørgensen
Leder NTL Ung
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