
 

 

Valgte delegater,  

nominasjonskomitéen, 

fylkesstyremedlemmer, 

hovedtillitsvalgte og 

lokale faggruppeledere i  

NSF Vestfold og Telemark 

 

 

Vår saksbehandler: 

Vår ref.: 

Morten Falkenberg 

1301726 (2021_00129) 

Vår dato: 

Deres ref.: 

Medlemsnr.: 

27.01.2023 

 

 

 

Innkalling til fylkesmøtet 2023 i NSF Vestfold og Telemark 

 

Fylkesmøtet er fylkesleddets øverste vedtektsfestede organ. Fylkesmøtet består først og fremst av 

valgte delegater. For øvrig deltar fylkesstyrets medlemmer inkl. faggrupperepresentanter, 

nominasjonskomitéen, hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere, i den grad de ikke er valgte 

delegater. Medlemmer har adgang til fylkesmøtet. 

 

Fylkesleddet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) skal ifølge vedtektene § 4 B arrangere fylkesmøte 

innen 1. april det år det avholdes landsmøte. I 2023 skal det arrangeres landsmøte, og fylkesstyret 

innkaller med dette til fylkesmøte.  

 

Dato:   Mandag 20.—tirsdag 21. mars 2023 

Klokkeslett: Mandag kl. 10:00—tirsdag kl. 16:00 

Registrering skjer fra kl. 09:00 mandag, og fra kl. 08:15 tirsdag. 

Sted:  Quality Hotel Grand Larvik, Strandpromenaden 39, 3256 Larvik 

 

Program: 

Mandag 20. mars 

09:00—09:55 Registrering 

10:00—17:00 Fylkesmøtesaker iht. saksliste og dagsorden 

19:30  Middag for påmeldte i henhold til denne innkalling, samt andre inviterte gjester 

Tirsdag 21. mars 

08:15—08:55 Registrering 

09:00—16:00 Fylkesmøtesaker iht. saksliste og dagsorden 

 

NSF Vestfold og Telemark forbeholder seg retten til endringer i programmet 

 

NB: Alle som er delegater ved fylkesmøtet må være til stede helt til møteslutt. Møteslutt er stipulert til 

21. mars kl. 16:00. Hvis valg mot formodning ikke er gjennomført på det tidspunkt, varer møtet til alle 

valg er avsluttet. 

 
  

NSF VESTFOLD OG TELEMARK 

Rådhusgata 5 
3915 PORSGRUNN 

Tlf.: 99402409 
 

E-post: vestfoldogtelemark@nsf.no 
 

Fakturaadresse: 
nsf@invoicedrop.com 
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Fylkesmøtet 2023 skal velge: 

• Fylkesleder 

• Nestleder 

• 7 styremedlemmer 

• 7 varamedlemmer 

• 13 landsmøtedelegater 

• Inntil 13, minst 10 varadelegater til landsmøtet 

 

Valgperioden for fylkesstyrets medlemmer er fire år (2023—2027). Det kan bli endringer i lengden på 

valgperioden dersom NSFs landsmøte i november 2023 (uke 45) vedtar at NSF skal organisere seg 

etter ny fylkesinndeling. 

 

Mer detaljert program er under utarbeidelse. Program, sakspapir mv. legges i kursrommet (der du 

melder deg på) senest 14 dager før fylkesmøtet. Nominasjonskomitéens innstilling publiseres innen 

samme frist. 

 

Valgene skal gjennomføres elektronisk. Det forutsettes at alle delegater har en gyldig e-postadresse, 

samt har tilgang til nettbrett/bærbar pc e.l. som kan benyttes på internett under møtet (hotellet har 

trådløst nett man kan logge seg på). Bekreft ved påmelding at du har, ev. ikke har slikt utstyr. NSF 

leier utstyr til de delegater som ikke har. 

 

Fylkesmøtets program varer over to dager. Fylkeskontoret ordner det praktiske rundt kost og losji. 

Lenke til påmelding: https://kurs.nsf.no/courses/14829. Fyll ut denne nøye.  

FRIST for påmelding: Innen utgangen av søndag 19.02.2023. 

 

Reise og opphold. 

NSF Vestfold og Telemark dekker reise og opphold for alle delegater, medlemmer av 

nominasjonskomitéen, medlemmer av fylkesstyret inkl. faggrupperepresentanter, hovedtillitsvalgte og 

lokale faggruppeledere.  

Medlemmer uten slik rolle må påregne selv å bekoste reise og opphold.  

NSF dekker ikke diett utover det som blir servert på møtet.  

NSF dekker bruk av offentlig transport. Bruk av egen bil på grunn av spesielle behov, må avklares 

med fylkeskontoret på forhånd. Det er rimelig parkering på sjøsiden av jernbanesporet, ved Sanden. 

Se mer her: https://www.larvik.kommune.no/media/3759/parkering-larvik-sentrum-2019.pdf 

Reiseutgifter dekkes ved å sende inn reiseregning, enten i Visma Expense eller på papir.  

Ved bruk av papirreiseregning – husk originalbilag. 

Benytt følgende koder: Org.enhet: 24, Avd: 24, Seksjon: 2406, Prosjekt: 290051.  

 

Permisjon. 

Permisjon med lønn søkes av den enkelte til nærmeste leder, med henvisning til hovedavtalen i ditt 

tariffområde (KS: Del B, § 3-5 c, Spekter: § 26, Staten: § 39, Virke: § 7-7, NHO: § 6-9). Husk å legge 

ved denne innkallingen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Randi Askjer Morten Falkenberg 

Fylkesleder Seniorrådgiver 

 
 

https://kurs.nsf.no/courses/14829
https://www.larvik.kommune.no/media/3759/parkering-larvik-sentrum-2019.pdf

