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Kopi: NRFs lokalledd

INNKALLING TIL DIGITALT EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
10. OKTOBER 2020
NORSK REVMATIKERFORBUND
8 fylkeslag har sendt inn krav om ekstraordinært landsmøte 2020 pr. 1. juli 2020.
Protokoller er mottatt fra følgende 6 fylkeslag:
-

Møre og Romsdal
Trøndelag Sør
Trøndelag Nord
Telemark
Hordaland
Sogn og Fjordane

Punkt 7 på sakslista om mistillit, er satt opp med forbehold om at det er mottatt korrekte
protokoller fra fylkeslagene innen åpningen av landsmøtet. Det er pdd kun mottatt fra
ett fylkeslag.
-

Telemark

Ekstraordinært Landsmøtet avholdes digitalt via Teams med start kl 10.00 og
med estimert avslutning senest kl 18.00.
Forbundsstyret har vedtatt digital gjennomføring av to grunner; økende smittesituasjon
og ivaretakelse av demokratiske rettigheter.
Smittesituasjonen er ikke under kontroll og FHI fraråder at NRF som pasientorganisasjon
oppfordrer til fysisk oppmøte.
I tillegg er det flere som ikke ønsker å reise, og ivaretakelse av demokratisk likhet
oppnås best dersom alle delegater deltar digitalt.
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Program
Lørdag
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

09:00
10:00
13:00
14:00
18:00

Digital portal åpner
Åpning og E.x.o LM forhandling
Lunsj/pause
LM forhandlinger fortsetter
Estimert avslutning av dagen

Delegater / stemmeberettigede
-

Forbundsstyret
Sittende Fylkesledere, samt delegater valgt på fylkesårsmøter i 2019 som deltok
på landsmøte 2019.
To delegater fra BURGs sentralstyre.
En observatør med tale- og forslagsrett fra hver av de landsdekkende
diagnosegruppene.

Dette gir følgende fordeling av delegater / stemmeberettigede:
Forbundsstyret
7
Delegater fra BURG
2
En delegat (sittende fylkesleder) fra hvert fylke, samt valgte delegater fra landsmøte
2019 – med tall pr 2018.
Fylkeslag
Agder
Viken Akershus
Viken
Vest(Buskerud)
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Trøndelag nord
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Trøndelag sør
Telemark
Troms
Vestfold
Østfold

Pr
Fylkesleder +
31.12.18
2037
1+3
3383
1+4
1705
622
1386
2643
2330
1929
1250
1630
2123
2409
1067
2569
1528
1203
1882
2014
33710

1+2
1+1
1+2
1+3
1+3
1+2
1+2
1+2
1+3
1+3
1+2
1+3
1+2
1+2
1+2
1+3

Totalt delegater/stemmeberettigede:

Sum
delegater
4
5
3
2
3
4
4
3
3
3
4
4
3
4
3
3
3
4
62

71
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Øvrige deltakere på ekstraordinært landsmøtet er representanter fra
Landsmøteoppnevnte komiteer; kontrollkomiteen, valgkomiteen og et nødvendig antall
landsmøtefunksjonærer.
Dersom tidligere delegater ikke lengre er medlem, eller av andre årsaker ikke kan delta
må valgte vara rykke opp. Dersom varalisten ikke fyller opp, må fylkeslagene foreta
suppleringsvalg ved ekstraordinære fylkesårsmøter.

Saksliste
A.
1. Godkjenning av delegater og fullmakter
2. Valg av dirigenter etter forslag fra forbundsstyret
B.
3. Valg av to protokollførere etter forslag fra forbundsstyret
4. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførere,
etter forslag fra forbundsstyret
5. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Punkt 7 på sakslisten er satt opp med forbehold om at det foreligger minst
6 protokoller som er konsistente med brevet fra de åtte fylkeslederne og
kravet om ekstraordinært Landsmøte pr. 1.juli, før åpningen av
landsmøtet.
6. Reuma-Sol
7. Mistillitsforslag. Med forbehold jfr punkt 5.
8. Evt. Valg

Sakspapirer
Alle sakspapirer blir gjort tilgjengelig på NRF sin hjemmeside www.revmatiker.no
samtidig som innkalling sendes ut. I henhold til våre vedtekter er dette en -1- måned før
landsmøtets åpning.

Deltakeravgift
Kostnader for avholdelse av ekstraordinært landsmøte er ikke en budsjettert utgift i
2020. Forbundsstyret har i S-sak 63/20-2 vedtatt en kostnadsfordeling mellom fylkeslag
og NRF sentralt som fordeler seg med at alle kostnader deles på 20, hvorav NRF tar to
deler og fylkeslagene en del hver.
Kostnadene som vil påløpe er et digitalt system, samt leie av sal og losji for teknisk- og
administrativt personell.
Vi antar at det pr fylkeslag vil beløpe seg inntil 6.000,-. Beløpet faktureres etter avholdt
landsmøte.
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Digital gjennomføring
På landsmøte vil vi benytte SmartVote digitale landsmøtesystem. For deg som delegat
betyr det at du får tilgang til en nettapplikasjon (delegatapp) hvor du kan melde deg på
talerlisten, avgi dine stemmer og legge inn forslag.
Som delegat må du ha tilgang til en laptop og/eller et nettbrett med god nettdekning,
høyttaler og mikrofon. Delegater fra samme fylkeslag kan sitte samlet, men alle må
kunne koble seg på delegatappen.
Det vil bli avholdt 1 prøve og 1 generalprøve i forkant for å sikre en god gjennomføring.
Datoene for dette er mandag 05. Oktober og torsdag 08. Oktober. Klokkeslett kommer vi
tilbake til. På disse prøvene er målet at alle skal få koblet seg opp på Teamsmøtet og få
en innføring i bruken av delegatappen.
Etter påmelding vil alle delegater og observatører med tale- og forslagsrett motta en
epost med 2 lenker, en til delegatappen og en til Teamsmøtet fra «NoReply - NRF
<noReply@smartdialog.no>». Det vil komme en e-post i forkant av prøvene og en egen til
selve landsmøte. Lenken til delegatappen vil være den samme, men lenken til
Teamsmøtet vil være forskjellig. Ved påmelding er det viktig at alle delegater og
observatører oppgir en personlig e-postadresse som blir den gjeldende kontaktadressen
til hver enkelt delegat/observatør.

Påmelding
Frist for påmelding er 23. september 2020.
Alle påmeldinger gjøres via dette skjemaet: PÅMELDING HER
NRFs lokalledd mottar denne innkallingen kun som orientering. Ekstraordinært landsmøte
vil streames direkte, og det vil derfor være mulig for alle å følge forhandlingene via vår
youtube-kanal. Informasjon om dette kommer.

Evt. Spørsmål kan rettes til Lisbeth Coste lisbeth@revmatiker.no eller Lotte Friid Fladeby
lotte@revmatiker.no

Vel møtt til digitalt ekstraordinært landsmøte
Med vennlig hilsen
Norsk Revmatikerforbund

Kjerstin Fjeldstad
Forbundsleder

Bente G.H. Slaatten
Generalsekretær
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