NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Tollbugt. 22
Postboks 456
0104 OSLO

Til valgte studentdelegater

Vår saksbehandler: Rune Baklien
Vår ref.: 1090255

E-post: post@nsf.no

Vår dato: 13. mai 2019

Innkalling til NSFs landsmøte 4. – 8. november 2019
Av NSF vedtekter § 8 bokstav B om sammensetning på landsmøtet fremgår det at hvert fylke skal ha
en studentdelegat. Alle fylker bortsett fra Hedmark, Vestfold og Østfold har i løpet av studentvalget i
april valgt studentdelegat til landsmøtet, og disse mottar nå innkalling.
På landsmøtet vil det være totalt 181 delegater med stemmerett. Disse er fordelt slik:
• Ordinære fylkesdelegater: 162 stk
• Studentdelegater: 19 stk
Studentdelegatene vil sitte sammen med de øvrige fylkesdelegasjonene i landsmøtesalen. Se
delegatplassering her.
Som delegat med stemmerett har du per definisjon også forslags- og uttalerett.
Leder av NSF Student deltar som medlem av forbundsstyret med forslags- og uttalerett, ikke
stemmerett.
Nestleder i NSF Student kan også delta på landsmøtet, men har bare uttalerett.

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
Vi oppfordrer alle som kan reise miljøvennlig med tog om å gjøre dette.
Utgifter til reise og opphold i forbindelse med landsmøtet vil bli dekket av Norsk Sykepleierforbund.
Ønsker du hjelp til å bestille fly, ta kontakt med laila.abrahamsen@nsf.no.

Øvrig informasjon
Alle saker til landsmøtet vil være tilgjengelig på www.nsf.no/lm2019 senest 9. september. På
landsmøtet skal vi bruke Easymeets møtesystem. Nærmere informasjon kommer senere.
Oversikt over møterom på hotellet for delegasjonene, m.fl. ligger på LM-siden under «praktisk
informasjon», men ligger også vedlagt denne innkallingen.
Delegasjonsleder (som regel fylkesleder) avtaler møtetid med deltagerne i fylkets delegasjon.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen

Olaug Flø Brekke /sign./
Generalsekretær

Vedlegg: Oversikt over møterom

Rune Baklien /sign./
Prosjektleder

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

