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LANDSMØTESAK: OPPNEVNING AV ORDSTYRERE TIL 
LANDSMØTET

Bakgrunn for saken:
Norsk Sykepleierforbund avvikler sitt landsmøte 4. - 8. november 2019.

Til landsmøtet foreslår forbundsstyret å oppnevne seks ordstyrere til å lede forhandlingene (5. - 8. 
november). Forbundsstyret foreslår å oppnevne de samme fem ordstyrerne som ledet landsmøtet i 
2015. I tillegg foreslås Elin Lundby fra NSF Akershus. Dette for både å legge bedre til rette for at 
ordstyrerne kan fordele saker seg imellom (og dermed redusere arbeidsbelastningen), og for å styrke 
den interne organisasjonskompetansen mht. møteledelse. 

Ordstyrerne vil få teknisk bistand både fra ansatte i sekretariatet og Easymeet (ekstern 
samarbeidspartner).

Kort om ordstyrerne:

Grete Follestad er seniorrådgiver ved fylkeskontoret i Akershus. Hun var stedfortredende ordstyrer ved 
landsmøtet i 2007, og ordstyrer på landsmøtet i 2011 og 2015. Hun har også vært ordstyrer på flere 
tariffkonferanser over flere år.

Børre Kristiansen og Guro Karlsholm har vært ordstyrere ved flere tidligere landsmøter i Norsk 
Sykepleierforbund, ved flere fylkesmøter og studentenes årsmøter.

Thomas Lykken er seniorrådgiver ved fylkeskontoret i Oppland og Anne Kristin Konttorp er rådgiver 
ved fylkeskontoret i Hedmark. Begge var ordstyrere på landsmøtet i 2015 og har også vært ordstyrere 
ved flere tariffkonferanser siste årene.

Elin Lundby er rådgiver ved fylkeskontoret i Akershus. Hun har omfattende studentpolitisk erfaring, har 
vært tillitsvalgt og har fylkesstyre erfaring.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak
Som ordstyrere på NSFs landsmøte 4. – 8. november 2019 oppnevnes Grete Follestad, Børre
Kristiansen, Guro Karlsholm, Thomas Lykken, Anne Kristin Konttorp og Elin Lundby.
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Landsmøtets endelige vedtak:
Som ordstyrere på NSFs landsmøte 4. – 8. november 2019 oppnevnes Grete Follestad, Børre
Kristiansen, Guro Karlsholm, Thomas Lykken, Anne Kristin Konttorp og Elin Lundby

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke
forbundsleder generalsekretær

 

 

 

 


