A-rundskriv nr 6/2022
NTLs landsmøte 2022 Landsmøtedokumenter
med landsstyrets
innstilling

NTLs vedtekter fastsetter i § 10, pkt. 3, at landsstyres forslag til saksliste,
forretningsorden og innsendte forslag med landsstyrets innstillinger skal sendes
organisasjonsleddene senest to måneder før landsmøtet holdes. På grunn av
størrelsen på dokumentene legges filene ikke ved denne utsendingen, men kan lastes
ned fra NTLs landsmøtesider www.ntl.no/landsmøte
Følgende landsmøtedokumenter ligger nå tilgjengelig på landsmøtenettsidene:
”Sak 2 Konstituering”
Omfatter sakliste og forretningsorden.
”Sak 3 Organisatoriske og politiske beretninger 2018 - 2021”
Omfatter Organisatorisk beretning for 2018, 2019, 2020 og 2021 samt politisk
beretning for landsmøteperioden.
”Sak 4 Årsberetning og regnskap 2018-2021”
Omfatter forbundets årsberetninger og regnskap for årene 2018-2021.
”Sak 5.1 Prinsipp- og handlingsprogram 2023-2026”
Omfatter innkomne forslag til prinsipp og handlingsprogram med landsstyrets
innstillinger.
Del 1: Landsstyrets forlag til prinsipp- og handlingsprogram 2023 - 2026
Del 2: Innkomne forslag med landsstyrets innstillinger
Del 3: Gjeldende prinsipp- og handlingsprogram som lå til grunn for innsending av
forslag.
”Sak 6 Organisasjonssaker”
Omfatter innkomne forslag til organisasjonssaker med landsstyrets innstillinger.
”Sak 7 Vedtekter”
Omfatter innkomne forslag til endringer i vedtektene med landsstyrets innstillinger.
”Sak 8.1 Innkomne forslag”
Omfatter innkomne forslag til sak 8.1 med landsstyrets innstillinger.
NTLs landsstyre skal 19. og 20. oktober behandle innstillinger overfor landsmøtet på
valg av møteledelse, komiteer og utvalg, uttalelser og bevilgninger. Disse
innstillingene omfatter saklistas punkt 2, 5.2 og 8.2. Landsstyrets innstillinger til
disse sakene vil bli publisert på landsmøtenettsidene etter landsstyremøtet.
Innstillingen i sak 9 Valg vil legges fram av valgkomiteen under landsmøtet.
Landsmøtet gjennomføres med elektronisk møtesystem, og med alle dokumentene
som elektroniske pdf-filer.
Foreninger og landsforeninger skal melde inn sine representanter og
vararepresentanter via medlemsnett SENEST 3. oktober. Dette gjelder også dem som
på annen måte har gitt forbundet informasjon om foretatte valg. Se mer om dette i Brundskriv nr 1/22.

Alle godkjente representanter får tilsendt lenke med tilgang til det elektroniske
møtesystemet hvor alle landsmøtedokumentene ligger tilgjengelig. Representantene
kan gjøre notater i dokumentene som vil være lagret og tilgjengelig i møtesystemet
før og under landsmøtet.
Dersom noen av representantene har problemer med tilgang til møtesystemet eller
nedlasting av dokumentene fra landsmøtenettsidene ber vi om at dere tar kontakt
med fo@ntl.no
Bestilling av reise og hotellrom gjøres direkte hos Berg-Hansen. Bestillingslenke vil
senere bli lagt ut på forbundets landsmøtenettsider: www.ntl.no/landsmøte
Representanter som er tilsatt i staten, har rett til permisjon med lønn for å delta på
landsmøtet i henhold til Hovedavtalen for arbeidstakere i Staten, § 39, pkt. 1 og
representanter fra medlemsvirksomheter i arbeidsgiverforeningen Spekter har
tilsvarende rettigheter etter Hovedavtalen i Spekter § 52 pkt. b). De fleste
representanter fra andre overenskomstområder har tilsvarende rettigheter i sine
respektive overenskomster/avtaler. Representantene må selv søke permisjon hos
arbeidsgiver.
Eventuell innkalling av vararepresentant foretas av fullmaktskomiteen eller av
møteledelsen under selve landsmøtet. Ingen vararepresentanter kan møte før denne
innkallingen foreligger.
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