NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Tollbugt. 22
Postboks 456
0104 OSLO

Delegater og 1. varadelegater
Forbundsstyremedlemmer og 1. vara
Leder og nestleder av NSF Student
Leder av rådet for sykepleieetikk
Leder av kontrollutvalget
Nominasjonskomiteens medlemmer og 1. vara
NSFs fylkesledere
Sentralt fagforums medlemmer
Vår saksbehandler: Rune Baklien

E-post: post@nsf.no

Vår dato: 8. april 2019

Vår ref.: 1090255

Innkalling til NSFs landsmøte 4. – 8. november 2019
Fylkesmøtene valgte i perioden 12. februar - 28.mars delegater til landsmøtet. Alle delegater ble
registrert i NSFs sentrale delegatløsning kort tid etter. I tillegg til delegatene fremgår det av NSFs
vedtekter § 8 bokstav B om sammensetning, punkt 2 og 3, at følgende deltar på landsmøtet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

forbundsstyrets medlemmer
leder av rådet for sykepleieetikk, eller stedfortreder for denne
leder av kontrollutvalget (under behandling av regnskap/budsjett), eller stedfortreder for denne
lederne av organisasjonens fylkesstyrer, i den grad disse ikke er valgt som delegater
sentrale faggruppeledere, i den grad disse ikke er valgt som delegater. Sentrale
faggruppeledere som ikke er valgt som delegat og som melder forfall, kan sende
stedfortreder. (Jf. FS-sak 20/2019.)
avtroppende og påtroppende leder av sentralt fagforum
nominasjonskomiteens medlemmer
kandidater til verv i forbundsstyret og som leder av rådet for sykepleieetikk/
kontrollutvalget/nominasjonskomiteen, i den grad disse ikke er valgt som delegater.

I tillegg til de vedtektsfestede deltagerne, er 1. varadelegatene fra fylkene, 1. vara i
nominasjonskomiteen, nestleder NSF student og 1. vara til forbundsstyret innkalt.
Permisjon fra jobb
Du må selv søke din arbeidsgiver om permisjon med lønn ut fra den hovedavtalen din arbeidsplass er
tilsluttet:
-

SPEKTER Hovedavtalen § 52 eller § 26 (representanter som ikke er tillitsvalgte i
virksomheten)
KS Hovedavtalen del B § 3.5 (c)
Stat Hovedavtalen Kap. 9, § 34, pkt. 1 eller pkt. 5 (representanter som ikke er tillitsvalgte i
virksomheten).
Oslo Kommune Hovedavtalen § 16 (e)
Virke – Tillegg til Hovedavtalen. Kap. 3, nr. 3.2 (b)
NHO Hovedavtalen Kap. VI, § 6-9

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste
Se landsmøtets nettsider under «praktisk informasjon»: www.nsf.no/lm2019

Innkvartering
Landsmøtet finner sted på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen. Det er også her delegatene vil
bo. For sikkerhets skyld har vi i tillegg reservert noen rom på Comfort Hotel Runway, rett ved siden av
landsmøtehotellet.

Program
Program for åpningsdagen 4.11 er:
11.00-12.00: Lunsj
12.00-15.00: Helsepolitisk dag
15.00-16.00: Pause med noe å bite i
16.00-17.30: Åpning med hilsener, taler og artister
17.30-18.30: Mingling med aperitif
18.30- ca. 21.30: Festmiddag
Hovedforhandlingene starter tirsdag 5.11 om morgenen. Både åpning og hovedforhandlinger skjer i
samme sal – Luftrommet.
Landsmøteforhandlingene avsluttes fredag 8. november, senest kl.16.00. Det vil si at det er mulig for
de som ønsker å returnere fredag ettermiddag/kveld. Alle er imidlertid velkomne til å delta på
avslutningsmiddag fredag kveld, med mulighet for overnatting til lørdag 9. november. Dette må dere i
så fall melde dere på til så snart som mulig, så vi får holdt av evt. rom. Vi kan ikke love overnatting
fra fredag til lørdag hvis dere venter med påmelding.
Påmelding
Påmelding gjøres i god tid før 20. september via følgende lenke:
https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4161481/540896
For spørsmål og/eller hjelp til registrering kan du kontakte
Laila Abrahamsen tlf: 47 08 51 50, e-post: laila.abrahamsen@nsf.no eller
Rune Baklien tlf: 99 38 49 57, e-post: rune.baklien@nsf.no

Reisebestilling og utlegg
Flyreiser bestilles via Egencia, se retningslinjer og link til flybestillinger.
Ved bestilling oppgis kostnadssted 40 generalsekretær og seksjon 4011. (Man skal ikke trenge
prosjektnummer, men i tilfelle oppgis 000000. Da slipper dere å legge til kredittkort, og reisen går inn
på NSFs reisekonto.) Ved spørsmål, kontakt Laila Abrahamsen.
Utgifter til reise og opphold i forbindelse med landsmøtet vil bli dekket av Norsk Sykepleierforbund.

Øvrig informasjon
Alle saker til landsmøtet vil være tilgjengelig på www.nsf.no/lm2019 senest 9. september.
Oversikt over møterom på hotellet for delegasjonene, sentralt fagforum, m.fl. ligger på LM-siden under
«praktisk informasjon», men ligger også vedlagt denne innkallingen.
Delegasjonsleder avtaler møtetid med deltagerne i fylkets delegasjon.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen

Olaug Flø Brekke /sign./
Generalsekretær

Rune Baklien /sign./
Prosjektleder

Vedlegg: Oversikt over møterom

Delegasjon/gruppe
Akershus
Arbeidsrom saksbehandlere
Aust Agder
Buskerud
Finnmark
Forbundsstyret
Fylkesledere (søndag) /
Faggruppene (man.-fredag)
Hedmark
Hordaland
IT-supportsenter
Kommunikasjon
Møre og Romsdal
Nominasjonskomiteen
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Ordstyrere og protokollførere
Oslo
Redaksjons- og vedtektsutvalget
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Møterom
Terminal 2
Flight 2
Gate 7
Flight 4
Gate 8
Flight 6
AMFI
Gate 9
Terminal 4
Flight 10
Gate 2
Flight 5
Gate 5
Flight 11
Gate 10
Flight 15
Gate 4
Terminal 5
Flight 3
Terminal 3
Gate 6
Terminal 1
Gate 3
Flight 12
Flight 13
Flight 14
Gate 1

