
 
 

 

 

          1. september 2021 

 

I henhold til vedtektene §4 skal sakspapirer sendes ut 1 måned før landsmøte.  

Det er en glede å kunne sende dere, vedlagt, alle sakspapirene til møtet. Disse finner du 

også på vår hjemmeside sammen med tilhørende vedlegg. På samme sted ligger også et 

reiseregningsskjema som kan benyttes for reiser i forbindelse med landsmøtet. 

(www.revmatiker.no/nyheter/landsmote2021/) 

På selve landsmøtet vil det bli delt ut ferdig utskrevne dokumenter, sammen med 

oppdatert liste over deltagere. 

Vi håper alle setter av god tid til å lese alle dokumentene, og forberede seg godt til 

mange spennende og viktige avgjørelser. 

 

Covid-19 og smittesituasjonen 

I samarbeid med hotellet følger vi situasjonen nøye og holder oss oppdatert på de 

retningslinjer som gjelder for arrangementer. Vi har lagt opp til et fysisk landsmøte og 

håper det kan la seg gjøre. Skulle situasjonen endre seg slik at enkelte delegasjoner ikke 

kan reise til Oslo, vil vi på kort tid kunne gjøre om slik at delegater kan delta via Teams. 

Møterommet blir møblert slik at det er én meter mellom plassene, vi ber om at alle 

respekterer og opprettholder denne avstanden gjennom hele landsmøtehelgen.  

Vi henstiller alle til å ivareta de gjeldende smittevernhensyn også under pauser. Pass på 

å holde avstand, vask eller sprit hendene hyppig og hold deg hjemme dersom du er syk. 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Norsk Revmatikerforbunds  
29. ordinære landsmøte 

http://www.revmatiker.no/nyheter/landsmote2021/


 
 
 

Program og måltider 

Registrering  

Registreringen åpner kl. 14:00 og holder åpent frem til ca. 15:40. De som ikke rekker å 

delta på den første delen av programmet kl. 15:00, et foredrag v/professor og 

ergoterapeut Ingvild Kjeken fra NKRR, er velkommen til å møte opp og delta fra kl. 

16:00 når selve landsmøtet konstituerer seg. 

Tidsskjema for øvrig står i sakspapirene. 

Lunsj lørdag og søndag 

Lunsj begge dager serveres i restauranten. Det blir servert en 2-retters lunsj. Alle 

matintoleranser som er satt opp på påmeldingsskjema er meldt til hotellet. 

Middag fredag 

Middag serveres i restauranten. Det serveres en 3-retters middag. Alkoholholdig drikke 

må hver især betale selv. Annen drikke belastes fellesregning. 

Middag lørdag 

Lørdag inviterer forbundsstyret til festmiddag i samme lokalene hvor LM arrangeres. 

Denne middagen er en del av feiringen av Norsk Revmatikerforbunds 70-årsjubileum. Vi 

håper alle tar på seg festklær og deltar i denne hyggelige markeringen hvor vi byr på god 

mat, taler og underholdning.  

Vi må avvente litt i forhold til om det inviteres til aperitiff før middag – pr nå hindrer 

smittevernreglene oss i å gjøre det, men det kan evt. endre seg frem til 2. oktober. Det 

blir gitt tydelig beskjed fra dirigentbordet på lørdag. 

Til middagen byr forbundsstyret på 2 enheter med vin/øl til maten. Alkoholfri drikke til 

maten belastes fellesregning. 

 

Dersom noen ønsker å si noen ord under middagen bør det meldes på forhånd til 

line@revmatiker.no  

 

 

For øvrige måltider i løpet av helgen, og hygge utover fredag og lørdag kveld, gjelder 

prinsippet om at alkoholholdig drikke må betales av hver især iht. vedtatte etiske 

retningslinjer. 

 

 

Teknisk system 

På Landsmøte vil vi benytte SmartVote, et digitalt 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, se på sakspapirer og eventuelt sende inn 

endringsforslag. For de som deltok på ekstraordinært landsmøte i 2020 er dette systemet 

kjent. 
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Det vil bli avholdt et prøvemøte på Teams onsdag 29. september kl. 18:00 hvor det 

gjennomføres en innføring i bruken av delegatapplikasjonen. Vi vil anbefale alle å delta 

på dette møtet, spesielt viktig er det for dem med stemmerett. 

Du vil motta en epost med 2 lenker, en til delegatapplikasjonen og en til prøvemøte på 

Teams fra «noReply@smartdialog.no» i forkant av prøvemøtet.   

Hver delegat med talerett og/eller stemmerett må ha med egen mobiltelefon eller 

PC/Mac. Mobiltelefon er tilstrekkelig for ordinær deltagelse, men ved behov for å legge 

inn større tekstmengder ved f.eks endringsforslag kan det være nyttig med en PC. Dette 

gjelder da kun for delegater med stemmerett. Alternativt kan man henvende seg til 

assistent på dirigentbordet eller Lisbeth for hjelp med å få lagt inn. 

 

Er det spørsmål eller behov for avklaringer er dere velkommen til å kontakte Lisbeth 

Coste i administrasjonen på e-post lisbeth@revmatiker.no  

 

Vi gleder oss til å ønske alle velkommen til landsmøte 2021. 

Vel møtt! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tor Eivind Johansen       Bo Gleditsch 

Forbundsleder       Generalsekretær 
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