
 

 

 

 
Til medlemmer som er pensjonister, uføre eller 
uten arbeidsforhold 
 

 

Vår saksbehandler: 

Vår ref.: 

Halvard Dalen 
1140680 og Hjemmesiden vår   

Vår dato: 

 

30.01.2020 
 
 

 
DELEGATER TIL FYLKESMØTE 2020 – der hovedsaken er å velge fylkesleder, 
nestleder og fylkesstyre for nye NSF Agder for perioden 2020 - 2023 (men det blir 
også noen faglige foredrag) 
 
Prosedyre for valg av delegater til fylkesmøte 25.-26.mars 2020.  
Clarion Hotel Tyholmen, Arendal 
 
Vi har mange medlemmer i Aust-Agder og Vest-Agder som er pensjonister, uføre eller er 
uten registrert arbeidsforholdUt fra vår medlemsoversikt tilhører du denne gruppen. 
 
Totalt har NSF Aust-Agder 519 medl. i denne valgkretsen, og NSF Vest-Agder 676 medl.  
Derfor skal det  velges 7 delegater og 2 varadelegater til fylkesmøtet fra Aust-Agder.  
Fra Vest-Agder skal det velges 8 delegater og 2 varadelegater. 
 
I NSFs vedtekter §4B står følgende:   
Gjennomføring av valg 
Fylkesmøtet 
………….. 
«Fylkesmøtet består av delegater, valgt av og blant medlemmene i det enkelte HTV-området. 
Ansatte i NSF kan ikke velges som delegat til Fylkesmøtet. 
HTV-områder som har en delegat velger en varadelegat. HTV-områder som har to eller flere 
delegater, velger minimum to varadelegater.  
Ved valg av delegater følges samme bestemmelser som nedfelt i vedtektenes § 4 A Valg, punkt 
1 og 2. 
Antall delegater fra det enkelte HTV-området fastsettes etter følgende skala: 
0 – 50 medlemmer: 1 delegat 
51 – 100 medlemmer: 2 delegater 
101 – 200 medlemmer: 3 delegater 
og ytterligere en delegat for hver påbegynt 100 medlemmer.  
…… 
Tilsvarende dannes en felles valgkrets for ikke yrkesaktive medlemmer (inklusive pensjonister 
og uføretrygdede).  
Det etableres ingen valgkomité for disse valgene.  
Medlemmer fra disse valgkretsene kan foreslå seg selv eller andre som kandidat til valg innen 
de frister som er opplyst om i tidsskrift, på hjemmesider, eller som eget brev til medlemmer.  
De valgtekniske funksjoner, herunder oppsett av kandidatlister, ivaretas av fylkeskontoret.  
…… 
Dersom antall kandidater som stiller til valg innen ordinære frister er tilsvarende eller lavere enn 
antall kandidater valgkretsene har rett til å velge, kan fylkesstyret oppnevne de innkomne 
kandidatene som alternativ til å gjennomføre valget. 

NSF AUST-AGDER / NSF VEST-AGDER 

Møllebakken 15 / Dronningensgate 12 

4841 ARENDAL / 4608 KRISTIANSAND 
Tlf.:  994 02 409 

E-post: aust-agder@nsf.no  

vest-agder@nsf.no    
 

Fakturaadresse: 
 nsf@invoicedrop.com    
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Gjennomføringen av valg av delegater i denne valgkretsen: 
 

1. Aktuelle medlemmer får dette brevet vedr. valget og mulighet til å foreslå seg selv eller 
andre til valg som delegat. 
 

2. Fristen for å melde forslag til delegat er 10.februar 2020 (sendes ditt respektive 
fylkeskontoret på e-post: aust-agder@nsf.no  eller vest-agder@nsf.no eller pr. post 
 

3. Dersom antall kandidater som stiller til valg innen ordinære frister er tilsvarende eller 
lavere enn antall kandidater valgkretsene har rett til å velge, kan fylkesstyret oppnevne 
de innkomne kandidatene som alternativ til å gjennomføre valg. 
 

4. Siden du mest sannsynlig ikke kjenner til hvem de andre medlemmene i valgkretsen er, 
er det derfor vanskelig å foreslå en annen. Dersom du er interessert bør du da foreslå 
deg selv til å stille som delegat på fylkesmøtet 25.- 26.mars 2020. 

. 
NSF dekker NSF reiseutgifter, evt. overnatting og servering under fylkesmøtet. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Hansen Vartdal  Ragne Quinteros 
Fylkesleder NSF Aust-Agder  Fylkesleder  NSF Vest-Agder 
  

 
Halvard Dalen 

 

 Rådgiver NSF Aust-Agder  
 
 
 


