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Landsmøtet 2015. Innsendte saker fra Sogn og Fjordane. 

 
1. Anmodning om å trekke saker frå NSF Sogn og Fjordane 
 
Innsend sak nr 10 – Endring i NSF`s vedtekter § 12 Nominasjonskommite   
 
Forbundsstyret ber NSF Sogn og Fjordane trekkje del av innsend sak nr 10. 
 
NSF Sogn og Fjordane trekkjer deler av saka knytt til mandat og støttar endringsforslaget som 
forbundsstyret har lagt inn i forslag til vedtak i saka. . 
 
 
Innsend sak nr 9 – Endring i NSF`s vedtekter – lokal fagpolitisk konferanse  
 
Forbundsstyret ber NSF Sogn og Fjordane trekkje innsend sak nr 9.  
 
NSF Sogn og Fjordane har tidlegare fått anmodning om å trekkje denne saka. 
NSF Sogn og Fjordane bad om ein betre klargjering i saka, noko vi ikkje ser ligg føre denne gangen 
heller. Men grunnlag i saksutgreiing frå forbundstyret ser ein at problemstilinga er løyst utan at ein 
treng å få til ei vedtektsendring.  NSF Sogn og Fjordane trekkjer saka. 
 
 
Innsend sak nr 3 – Endring i NSF`s prinsippprogram, Lønns og arbeidssosiale forhold 
  
Forbundsstyret ber NSF Sogn og Fjordane trekkje innsend sak nr 9.  
 
Men grunnlag i saksutgreiing frå forbundstyret ser ein at problemstilinga kan løysast innafor 
eksisterande prinsipprogram.  NSF Sogn og Fjordane trekkjer saka. 
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Innsend sak nr 5 – Endring i NSF`s vedtekter – fylkesstyret - gjenvalg 
  
Forbundsstyret ber NSF Sogn og Fjordane trekkje innsend sak nr 5.  
 
Forbundsstyret si saksutgreiing og forslag til vedtak er i direkte motstrid til forslaget i saka som NSF 
Sogn og Fjordane sende inn.  Konklusjonen som forbundsstyret har gjort vedrørande sak frå Sogn og 
Fjordane er feil.  
Jamfør sitat «Saken frå Sogn og Fjordane er dekket i forslaget som foreligger i saken,…» 

Dette stemmer ikkje.  

NSF Sogn og Fjordane vil ikkje støtte forbundsstyret sitt forslag til vedtak i saka. 
NSF Sogn Fjordane føl ikkje anmodninga om å trekkje saka. NSF Sogn og Fjordane framheld at sak 
nr 5,  som er innsend frå Sogn og Fjordane skal leggast fram i landsmøtet. 
 
 
Innsend sak nr 2 – Endring i prinsipprogrammet, lønns og arbeidssosiale forhold 
 
Forbundsstyret ber NSF Sogn og Fjordane trekkje innsend sak nr 2.  
 
Forbundsstyret si saksutgreiing og vurdering av saka er slik NSF Sogn og Fjordane vurderer det, ikkje 
i samsvar med innhaldet i det innsende forslaget.  
 
NSF Sogn Fjordane føl ikkje anmodninga om å trekkje saka. NSF Sogn og Fjordane framheld at sak 
nr 2,  som er innsend frå Sogn og Fjordane skal leggast fram i landsmøtet. 
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