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Landsmøtet 2023 – Landsmøtedebatt - Innsending av forslag 

Det vises til sirkulære nr. 2/2022 med utsendelse av debattheftet foran landsmøtet 2023. Det er 

sendt ut SMS til de av forbundets medlemmer vi har registrert med mobilnummer. Det er viktig at 

avdelingene følger opp og legger til rette for gode debatter. 

 

Tema som tas opp i debatten til landsmøte, kan og bør inngå som en del av den ordinære 

tillitsvalgtsopplæringen hvor dette er naturlig for å skolere de tillitsvalgte og medlemmene i de 

tema som er til debatt. Forbundet vil stille med innledere ved behov. Forespørsel om innleder 

sendes post@fellesforbundet.no. 

 

Strategimøter/samlinger eller planlegging/skriving av forslag til landsmøte inngår som en del av 

avdelingenes ordinære drift, og skal ikke dekkes av OU-midlene. 

 

Spesielt om innsending av forslag 

Som orientert om i sirkulære nr. 3/2020 fastsatte representantskapet, i sitt møte 2. september 

2020, at forslagsfristen fra avdelingene til Fellesforbundets landsmøte i 2023 er 21. april 2023. 

 

Vi ønsker at forslagene sendes inn elektronisk i Word-format, vi ber om at forslagene ikke sendes 

som PDF. Dersom avdelingen i tillegg ønsker å sende forslagene som PDF kan dette gjøre som et 

vedlegg. 

 

Alle avdelingens forslag skrives fortrinnsvis i ett dokument, men med sideskift for hvert nytt 

forslag. 

 

Til overskriften kan man benytte fet skrift og forslagene må gjerne nummereres for enkel oversikt. 

 

Skriv teksten så enkelt som mulig. Unngå punktlister og autonummererte lister. Eventuell 

begrunnelse legges til slutt i forslaget, med overskrift: Begrunnelse. 

 

Forslagene sendes til post@fellesforbundet.no innen fristen (21. april 2023), forslag innkommet 

etter fristen vil ikke bli behandlet.  
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