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Innkalling til NTL Ung-konferansen 2021 
Konferansen arrangeres digitalt 24.-25. mars, 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 melde seg på konferansen og velges som delegater. 
Studentene har i år 21 delegater og opp til tilsvarende antall varaer. Dersom det er flere enn 
21 studenter som melder seg på konferansen velges studentdelegatene av og blant de 
påmeldte studentene på et eget møte som blir satt opp i forkant av konferansen.  

Ettersom konferansen avholdes digitalt vil arrangementet livestreames, slik at alle 
medlemmer og ikke-medlemmer kan følge møtet. Kun representanter (delegater og varaer) 
vil ha tilgang til selve møtesystemet. Skulle det mot formodning bli flere enn 42 studenter 
som melder seg på, vil de som ikke velges som delegat eller vara altså fortsatt kunne følge 
møtet via streamen. 

Alle studenter som ønsker å delta må melde seg på senest 26. 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, altså senest 3. mars. Disse 
vil publiseres 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 vil styrets forslag til 
politisk plattform og organisatorisk handlingsplan publiseres og sendes ut i god tid før dette, 
anslagsvis tidlig februar. Sammen med dette vil også følge informasjon om innsending av 
forslag. Foreløpig saksliste til konferansen finnes lenger ned i denne innkallingen. 
 

Valg av NTL Ungs styre 
Valgkomiteen har satt fristen for å melde inn kandidaturer til styret til 12.02., 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 
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kontakt med deg. Spørsmål om styreverv og hva de innebærer, eller 
andre spørsmål om valg og valgprosessen, kan rettes enten til 
valgkomiteen eller til nestleder i NTL Ung, Aleksander Dyrnes, på 
ad@ntl.no. Vennligst se eget skriv fra valgkomiteen vedlagt for 
utdypende informasjon om prosessen og vervene det er mulig å 
stille til. 
 

Foreløpig saksliste 
1. Åpning 
2. Konstituering 
3. Årsberetning 
4. Budsjettinnspill 2022 
5. Organisatorisk handlingsplan 
6. Politisk plattform 
7. Uttalelser 
8. Øvrige innkomne forslag 
9. Valg 
10. Avslutning 
 

Program 
Detaljert program for konferansen er ikke fastsatt ennå, men vi ber representantene sette av tid 
fra kl 09:00 ut dagen onsdag 24. mars og fra kl 09:00 til kl 16:00 torsdag 25. mars. Vi håper å 
kunne avslutte for dagen omtrentlig innenfor normal arbeidstid onsdagen, men vil være tydelige 
på at vi vil fortsette utover kvelden dersom det er nødvendig for å rekke en god behandling av 
alle sakene. 

I forkant av konferansen vil vi sette opp et introduksjonskurs for nye deltakere. Vi oppfordrer alle 
som ikke har erfaring med årsmøter til å delta på dette. Vi vil også legge til rette for at 
representantene skal kunne gjøre seg kjent med de tekniske løsningene for møtet før 
konferansen. Mer informasjon om dette kommer. 
 

Spørsmål om konferansen kan sendes til ad@ntl.no eller du kan kontakte nestleder 
Aleksander Dyrnes på tlf. 48110350. 
 

Med vennlig hilsen 
Martin Kvalvik 
Leder NTL Ung 
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