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Til forbundets avdelinger 

 

 

Innkalling til Fellesforbundets 8. ordinære landsmøte 2019 

 

Det vises til sirkulære nr. 2/2017 datert 31. oktober 2017 hvor forbundet meddelte at landsmøtet skal 

avholdes i perioden fra og med 11. oktober til og med 16. oktober 2019. Forslagsfrist 3. mai 2019. 

 

Det vises til vedtektenes Kap. II 1.1-2: 

Innkalling med angivelse av tid og sted fastsettes av representantskapet. Melding om tidspunkt skal 

sendes avdelingene minst sju måneder før landsmøtet tar til.  

 

Forbundets representantskap 14. juni 2016 fattet følgende vedtak:  

- Fellesforbundets 8. ordinære landsmøte avholdes i Oslo Kongressenter i Oslo fra og med 

11. oktober til og med 16. oktober 2019. 

 

- Forslagsfristen fra avdelingene til Fellesforbundets landsmøte i 2019 fastsettes til 3. mai 2019. 

 

I samsvar med ovennevnte innkalles med dette til Fellesforbundets 8. ordinære landsmøte 2019. 

 

Fordeling av landsmøtedelegater fastsettes av forbundsstyret på møte 18. - 19. juni 2019 i samsvar 

vedtektenes Kap. II 1.2-3. Fristen for å sende inn fullmakter i samsvar med vedtektenes Kap. II 1.2-7 blir 

fastsatt samtidig som forbundsstyret fastsetter prinsipper vedrørende valg av delegater til landsmøtet. 

 

Landsmøtedokumenter vil bli sendt avdelingene etter forbundets representantskapsmøte, som avholdes i 

perioden 26. - 27. juni 2019.  

 

Forbundet minner om at avdelingene ikke kan velge sine delegater før forbundets representantskap har 

innstilt på landsmøtes dagsorden. Dette gjøres på møtet 26. - 27. juni. I tillegg skal avdelingen velge sine 

delegater på medlemsmøte eller representantskapsmøte. Bestemmelsene er nedfelt i vedtektenes  

Kap. II 1.2-4 hvor det heter: 

Avdelingene velger sine landsmøtedelegater og varamedlemmer for disse på medlemsmøter eller 

representantskapsmøter. Valgene skal foregå på samme møte som landsmøtets dagsorden behandles. 

Ved valgene skal det tas hensyn til bransje, kjønn, alder, etnisk bakgrunn, konsern og geografiske 

forhold. 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Jørn Eggum Inger Karin Hagerup 

(sign)          (sign) 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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