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Innkalling til NSF Østfolds fylkesmøte 28. - 29. mars 2019 
 

Det innkalles herved til fylkesmøte 

 

Tid: torsdag 28. mars kl. 09.00 – avslutning fredag 29. mars kl. 15.30 
Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg (ved E6) 
 
 

Fylkesmøtet skal velge NSF Østfolds delegasjon til landsmøtet i november i år. 
NSF Østfold er representert med åtte delegater. I tillegg til de åtte delegatene, 
skal det velges minst fem varadelegater. Første vara møter på alle 
delegasjonsmøter før landsmøtet samt på landsmøtet. Landsmøtet holdes fra 
4.- 8. november.  
 
Nominasjonskomiteens innstilling vil bli lagt ut på  www.nsf.no/ostfold når den 
foreligger - senest 14 dager før valget den 29. mars.  
 
I tillegg til gjennomføring av valg vil tema på fylkesmøtet være OU-prosessen i 
NSF, arbeidstid og risikovurderinger, samt Sykepleierløftet. Se vedlagte 
program for dagene.  
 
Fylkesmøtet består av delegater valgt av og blant medlemmene i det enkelte 
hovedtillitsvalgtområde. Hvor mange delegater hvert HTV-område har, er 
avhengig av antall medlemmer. I HTV-områder med opptil 50 medlemmer er det 
kun en delegat. I tillegg til hovedtillitsvalgt og valgte delegater møter 
fylkesstyrets medlemmer og nominasjonskomiteens medlemmer. Kandidater 
som stiller til valg og som ikke innehar noen av de nevnte verv, gis anledning til 
å presentere seg på lik linje med øvrige kandidater torsdag 28. mars. NSF 
dekker lunsj og reiseutgifter for dem.  
 
Det er delegater valgt av og blant medlemmer i det enkelte HTV-området som 
har uttale-, forslags- og stemmerett. Lokale faggruppeledere har uttale- og 
forslagsrett. 
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Ved valg av delegater fra HTV-områdene følges samme bestemmelser som 
nedfelt i vedtektenes § 4A, pkt.1 og 2. HTV-områdets delegater skal være valgt 
senest to uker før fylkesmøtet finner sted, jfr. Vedtektene § 4.B. Antall delegater 
fastsettes av en skala vedtatt av landsmøtet, se vedtektene § 4.B. HTV har 
tidligere fått tilsendt en oversikt som viser hvor mange delegater deres HTV- 
område har. 
 
Fylkesmøtet er åpent for medlemmer som ønsker å være observatører. Disse 
har uttalerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Medlemmer som ønsker å 
delta på fylkesmøte, må sende melding om dette til fylkeskontoret innen 10. 
mars. Meldingen kan sendes pr. e-post til ostfold@nsf.no. 
 
Delegater, hovedtillitsvalgte, fylkesstyremedlemmer, lokale faggruppeledere og 
kandidater som stiller til valg må melde seg på så snart som mulig og innen 10. 
mars. Se informasjon om påmelding nedenfor. Når det gjelder tilbud om 
deltakelse på middag og overnatting, gjelder det for delegater, fylkesstyrets 
medlemmer, hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere som deltar på 
fylkesmøtet. NSF dekker også reiseutgifter med offentlig transport.  
 
Fylkesmøtet har anledning til å vedta resolusjoner/politiske uttalelser. 
Medlemmer som ønsker å fremme resolusjonsforslag, bes om å sende inn 
forslag til ostfold@nsf.no så snart som mulig og innen 10. mars, slik at disse 
kan videreformidles til fylkesmøtets deltakere. 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Påmelding til NSF Østfolds fylkesmøte 28.-29. mars 2019 skjer elektronisk – 
se vedlagte lenke; https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4229856/540897  
NB! Du må være pålogget som medlem for å kunne melde deg på. 
Påmeldingsfristen er 10. mars.   
 

 Permisjon: 
 Det søkes om permisjon med lønn etter Hovedavtalen § 3-5 c)  i KS-området 
 Det søkes om permisjon med lønn etter Hovedavtalen § 52 b) når du er 

tillitsvalgt og § 26 c) når du er medlem i Spekter området 
 Det søkes om permisjon med lønn etter Hovedavtalen § 34  Statlig tariffområde 
 Det søkes om permisjon med lønn etter Hovedavtalen § 6-7  i Virke-området 

 
Kopi av innkallingen vedlegges permisjonssøknaden. 

   
  Med vennlig hilsen 
 
 
Karen Brasetvik Kjell-Ivar Løkken 
Fylkesleder Rådgiver 
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