
 
  



NTLs LANDSMØTE 2022 - VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER, 
FULLMAKTER 
 
FRIST: 3. OKTOBER 2022 
 
Vi viser til: 
A-rundskriv nr. 1/22, Innkalling til Norsk Tjenestemannslags 20. landsmøte, 7.-11. november 2022 
A-rundskriv nr. 3/22, NTLs landsmøte 2022 – Representasjon 
 
Valgbarhet 
Ved valg av representanter viser vi til valgreglene som er tatt inn bakerst i vedtekts-heftet. Vi vil gjøre 
særlig oppmerksom på ordlyden i NTLs vedtekter § 10 nr. 4: 
 
«Valgbar som representant er bare den som har vært organisert i forbundet eller i forbund 
tilsluttet LO i minst 9 måneder før landsmøtet holdes, og ellers har sitt medlemskap i orden. 
Yrkesaktive representanter må være i arbeid innenfor forbundets organisasjonsområde. 
Lærlinger og pensjonistmedlemmer er også valgbare.» 
 
Vi ber om at de som velges blir gjort oppmerksom på at de plikter å delta på hele møtet. Det vil ikke 
bli gitt permisjoner til familiebesøk, forhandlinger med arbeidsgiver, møter i tilknytning til egen 
arbeidsplass, tidligere hjemreise og lignende. Representantene må ved bestilling av hjemreise, ta 
høyde for at de skal være til stede til møtets slutt fredag 11. november kl. 17:00. 
 
Innsending av fullmakter 
For landsmøtet 2022 skal foreninger og landsforeninger melde inn sine representanter og 

vararepresentanter via medlemsnett. Dette gjelder også dem som på annen måte har gitt forbundet 

informasjon om foretatte valg. Se vedlagt veiledning for hvordan dere gjør dette. 

Vi ber dere sjekke nøye om registrerte opplysninger om den enkelte representanter er korrekt, 

spesielt e-postadressen. Det er denne som vil bli benyttet når landsmøtedokumentene skal sendes 

ut.  

De som i dag har tilgang til medlemslister og kan registrere styreverv i organisasjonsleddet, vil kunne 

registrere inn landsmøterepresentanter, altså leder og kasserer, samt de som har den administrative 

rollen Adm.medlemsopplysninger.  

I tillegg til å registrere representantene og varaer via medlemsnett, må det sendes inn protokoll fra 

det representantskapsmøtet/styremøtet/årsmøtet som valgte representantene. Det er svært viktig 

at protokollen fra det aktuelle møtet er sendt forbundet for at fullmaktskomiteen skal kunne 

godkjenne representantenes fullmakter. Dersom protokollen fra det aktuelle møtet allerede er 

innsendt, er det ikke nødvendig å sende denne på nytt.  

Lister over representanter og protokoll fra besluttende organ må være registrert/innsendt senest 3. 
oktober 2022. 
  
 
Forfall 
Hvis en representant må melde forfall før landsmøtet, er det fullmaktskomiteen som foretar 
innkalling av vararepresentanter. Varaene blir kontaktet i den rekkefølgen de er oppgitt. Det er 
derfor viktig at forbundskontoret får skriftlig melding om eventuelle forfall så snart som mulig. 
Melding om forfall må undertegnes personlig av vedkommende representant. 



 
Ved forfall under selve landsmøtet er det møteledelsen som foretar innkallingen. Ingen 
vararepresentant kan møte før slik innkalling foreligger. 
 
Landsmøtedokumenter 
Landsmøtedokumentene vil bli sendt organisasjonsleddene senest 7. september 2022. 
 
Representantene gis tilgang til landsmøtedokumentene i «MyMeet» (Landsmøtets elektroniske 
møtesystem). Tilgangen sendes direkte til e-postadressen som er registrert i medlemsregisteret. 
Dokumentene blir også lagt ut på forbundets landsmøtesider. 
 
 
 
Spørsmål knyttet til fullmakter eller registrering av disse kan rettes til fullmaktskomiteens leder 
Bente M. N. Holt, (telefon 924 13 077, e-post bnh@ntl.no) eller til Frank Otterstad (telefon 906 
17 954, e-post fo@ntl.no).  
 
 
 
 
Med hilsen 
Norsk Tjenestemannslag 
 
 

       
 
Kjersti Barsok       Bente M. N. Holt 
Forbundsleder       Leder fullmaktskomiteen 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Veileder for elektronisk registrering av representanter til NTLs landsmøte 2022. 
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