Til avdelingene og direkte tilmeldte medlemmer i NTL
Forskningsinstitutter
Innkalling til representantskapsmøte i NTL
Forskningsinstitutter på Hotel Britannia i Trondheim 29.30. september 2020
Representantskapsmøtet er landsforeningens høyeste myndighet og består av
landsforeningens styre samt valgte representanter fra avdelingene og de direkte
tilsluttede medlemmene. I tillegg er det mulighet for avdelingene å delta med
observatør. Bestemmelser om antall representanter hver avdeling kan delta med er
beskrevet i landsforeningens særvedtekter:
«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
151
201
251

-

-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».

Landsforeningens styre, avdelingene og de direkte tilsluttede medlemmene har rett til
å sende inn forslag til representantskapet. Eksempel på forslag kan være endring av
retningslinjene for aktivitetsstøtte; endring av tilbakeføringsprosent av kontingent til
avdelingene; retningslinjer for alkoholservering på landsforeningens arrangementer;
retningslinjer for varsling og eventuelle konsekvenser av mobbing/trakassering;
uttalelse om et bestemt tema eller andre forslag dere mener representantskapsmøtet
skal ta stilling til. Slike forslag må være sendt til landsforeningen senest 20. august
2020 og vil bli behandlet på epost av landsforeningens styre. Representantskapet kan
ikke fatte vedtak i andre saker enn de som er ført på sakslista.
Saksdokumentene med styrets innstilling sendes ut senest tre uker før
representantskapsmøtet.

Foreløpig dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpning
Konstituering
Beretning
Regnskap
Innkomne forslag
Fordeling på landsforening og avdeling av den kontingentandel som
tilbakeføres fra forbundet
7. Budsjett
8. Valg
Praktiske opplysninger:
Påmelding: Ved påmelding send e-post til may.ditlevsen@sintef.no, frist 20 august.
Oppgi om du deltar begge dager, trenger overnatting, evt. allergener.
Reise: Ved bestilling av reise send e-post til bestilling@berg-hansen.no eller ta
kontakt med de på telefon 22008050. Oppgi at reisen gjelder NTL
Forskningsinstitutter, slik at faktura sendes direkte til vår kasserer.
…

Med hilsen

Oslo/Trondheim 18. juni 2020

May Kristin Ditlevsen
Vibeke Vandrup Martens
Leder (sign.)

May Kristin Ditlevsen
Studieleder (sign.)

