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Til NTLs landsforeninger og foreninger 

Sendes også NTLs avdelinger, fylkesutvalg, 

forbunds- og landsstyre, kontrollkomité og revisor,  B-rundskriv nr: 1/2018
LO Stat og distriktskontorene til LO Stat, LO og AOF 

Dato: 27.08.18 

NTLs LANDSMØTE 2018 - VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER, 

FULLMAKTER 

FRIST: 1. OKTOBER 2018 

Vi viser til 

- rundskriv A-01/18: Innkalling til Norsk Tjenestemannslags 19. landsmøte, 5. – 9. november 2018

- rundskriv A-03/18: NTLs landsmøte 2018 - Representasjonsrett

Ved valg av representanter viser vil til valgreglene som er tatt inn bakerst i vedtektsheftet. Vi vil gjøre 

særlig oppmerksom på ordlyden i NTLs vedtekter § 10 nr. 4: 

«Valgbar som representant er bare den som har vært organisert i forbundet eller i forbund 

tilsluttet LO i minst 9 måneder før landsmøtet holdes, og ellers har sitt medlemskap i orden. 

Yrkesaktive representanter må være i arbeid innenfor forbundets organisasjonsområde. 

Lærlinger og pensjonistmedlemmer er også valgbare.» 

Vi ber om at dem som velges blir gjort oppmerksom på at de plikter å delta på hele møtet. Det vil ikke 

bli gitt permisjoner til familiebesøk, forhandlinger med arbeidsgiver, møter i tilknytning til egen 

arbeidsplass, tidligere hjemreise og lignende. Representantene må ved bestilling av hjemreise, ta 

høyde for at de skal være tilstede til møtets slutt fredag 9. november kl. 17:00. 

Fullmaktsskjemaet må være forbundskontoret i hende senest 1. oktober 2018. 

Fullmaktsskjemaet fylles og undertegnes av foreningens/landsforeningens leder og ett styremedlem. 

Både representanter og et tilstrekkelig antall vararepresentanter skal føres opp på fullmaktsskjemaet. 

Dere finner fullmaktsskjema for innmelding av de valgte representantene vedlagt. Fordi det er krav 

om to underskrifter, må skjema underskrives, skannes og sendes post@ntl.no. 

Alle foreninger og landsforeninger som velger representanter til landsmøtet, må sende inn dette 

skjemaet. Dette gjelder også dem som på annen måte har gitt forbundet informasjon om foretatte 

valg. 

Hvis en representant må melde forfall før landsmøtet, er det fullmaktskomiteen som foretar innkalling 

av vararepresentanter. Ved forfall under selve landsmøtet er det møteledelsen som foretar 

innkallingen. Ingen vararepresentant kan møte før slik innkalling foreligger. Varaene blir kontaktet i 

den rekkefølgen de er oppgitt på fullmaktsskjemaet. 

Det er derfor viktig at forbundskontoret får skriftlig melding om eventuelle forfall så snart som mulig. 

Meldingen må undertegnes personlig av vedkommende representant.  

Landsmøtedokumentene vil bli sendt organisasjonsleddene seinest 5. september 2018. 

Representantene gis tilgang til landsmøtedokumentene i «Easymeet» (Landsmøtets elektroniske 

møtesystem). Tilgangen sendes direkte til e-postadressen som er oppgitt på fullmaktsskjemaet. 

mailto:post@ntl.no


2 

 

 

 

Dokumentene blir også lagt ut på forbundets landsmøtesider. 

 

Spørsmål knyttet til fullmaktsskjemaet kan rettes til Fullmaktskomiteens leder Anita Busch på telefon 

45 66 51 18 eller på e-post til post@ntl.no. 

 

 

 

Med hilsen 

Norsk Tjenestemannslag 

 

 

John Leirvaag       Anita Busch 

 

 

 

Vedlegg:  

Fullmaktsskjema (word) 
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