
1  

 

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte 
4.- 8. november 2019 

 
Praktiske opplysninger 

 
Dette heftet sammenfatter den viktigste informasjonen 
som er gitt pr. e-post og på landsmøtesidene våre. Vi 
håper dere finner det nyttig. 
 

Søndag 3.11 
Det tilbys middag i restauranten kl 19.30 – 22.00 for de 
som må komme på søndag. Vi vil også prøve å 
innregistrere så mange som mulig denne 
ettermiddagen/kvelden, selv om hovedregistrering er 
mandag 4.11 fra kl. 9. 

 

Innsjekk på hotellet 
Hotellet har god og fyldig informasjon på sine sider. 
Innsjekk er etter kl. 15 og utsjekk kl. 11. Dere kan selv 
sjekke om rommet er klart ved å søke på automater i 
resepsjonen. Da slipper dere å stå i kø for å spørre 
resepsjonistene om det samme. 

 
Shuttlebuss 
Av miljøhensyn anbefaler vi alle å ta shuttlebuss til og 
fra Gardermoen. Shuttlebuss S44 går rett utenfor 
ankomsthallen ved Oslo lufthavn. Den går direkte til 
Clarion Hotel & Congress. Bussen koster 70,- per 
vei/per person, og bruker kun åtte minutter. 

For å finne riktig plattform ber vi deg følge med på 
informasjonstavlen ved bussplattformene. Normalt går 
bussen fra plattform 40. 

Vi anbefaler å kjøpe billett på en av automatene før du 
går om bord i bussen, eller i resepsjonen på hotellet. 

Se rutetidene her. 

 

 

 

 

Mandag 4.11 

Innregistrering fra kl 9. Landsmøtedeltakere 
registreres for seg og gjester for seg. Delegater, dvs. 
de med stemmerett (181 stk), vil få navneskilt med 
grønn halssnor. Det er samme farge som delegatene 
har på salkartet, som alle skal være godt kjent med 
fra før. Deltakere med forslags- og uttalerett vil få 
gule halssnorer. Deltakere som har uttalerett uten 
forslags- og stemmerett vil få utdelt grå halssnorer. 
Totalt vil det i år være 264 LM-deltakere.  

 

Programmet for åpningsdagen 4.11  

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 aperitiff - serveres 
mellom lobby og baren 
18.30-ca 21.30: Festmiddag  
 
Alle økter er i samme sal, Luftrommet. Når middagen 
er slutt, vil vi be alle om å bevege seg raskt ut av 
salen. Da vil et stort mannskap jobbe for å klargjøre 
salen til landsmøtet tirsdag morgen. 

 
Tirsdag 5.11  
Det blir musikalsk innslag kl. 08.30 – 08.40. 
Forbundsleder Eli Gunhild By holder tale til landsmøtet 
kl 0840 – 09.10. 
 
Landsmøtet konstitueres kl. 09.10, se tentativ 
dagsorden (kjøreplan) i LM-sak 1f. Denne ville måtte bli 
justert etter hvert som landsmøtet skrider frem. Planen 
er å publisere oppdaterte dagsplaner hver dag. 

 

 

https://www.nsf.no/landsmotet-2019/artikkelliste/1780634
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/clarion-hotel-oslo-airport/om-hotellet/vanlige-sporsmal/
https://www.nettbuss.no/globalassets/no_rutetabeller-og-linjekart/shuttle-no/s44.pdf
https://www.nsf.no/Content/4672771/seefile
https://www.nsf.no/Content/4678822/cache=20191010132543/LM-sak%20Utkast%20til%20dagsplaner%20for%20landsm%C3%B8tet%202019.pdf


 

 
 
 
Pauser og delegasjonsmøter 

Det er lunsj og evt. delegasjonsmøter tirsdag, 
onsdag og torsdag fra kl. 13 – 14.30. Fredag 8. 
november er lunsjen noe kortere, fra kl 13-14. Se 
nevnte dagsorden. 

 
Lunsj serveres i restauranten. 

 
Ekstra pausemat, middag og evt. nattmat 
I tillegg til dagpakker/helpensjon - som inkluderer litt 
å bite i mellom frokost og lunsj og på ettermiddagen 
– har vi sørget for to ekstra pausemåltider som 
metter. Dette blir satt fram utenfor salen hhv. kl 
10.30-11 og kl 16.30-17. Hotellet har fått oversikt 
over alle dietter/allergier. 
 
Middag serveres i restauranten kl. 20 tirsdag - 
torsdag. I tilfelle kveldsforhandlinger etter middag 
har vi også forhåndsbestilt nattmat til ca. kl 23 både 
tirsdag 5.11 og onsdag 6.11. Vi må si fra til hotellet 
dersom det skulle være behov for dette også på 
torsdagen. 
 
Lange dager for tillitsvalgte 
Det blir lange, men forhåpentligvis spennende 
dager! Sammen skal dere påvirke NSFs overordnede 
politikk, prioriterte innsatsområder og hvem som 
skal bekle de respektive verv i neste fireårsperiode! 
 
Avslutningsmiddag 8.11 
Landsmøtet vil være slutt innen kl. 16 denne 
fredagen, ref. også innkallingsbrevet til LM. De som 
er påmeldt avslutningsmiddagen vil få den servert 
ved 1830-tiden i samme sal som landsmøtet. Det blir 
noe ventetid etter landsmøtets slutt fordi salen må 
rigges om og med legging av dansegulv.  Alternativet 
hadde vært å spise i restauranten, men det blir 
naturlig nok ikke like intimt.  

 

Streaming 

Hele landsmøtet, med unntak av artisters 
opptreden, blir streamet. Alle «der ute» vil derfor 
kunne følge direktesending fra landsmøtesalen. 
Opptakene vil også være umiddelbart tilgjengelig 
på landsmøtesiden. Der kan man søke seg tilbake 
til alle innlegg som holdes på landsmøtet. 

 

 
 

 

 

 

 
Møtekultur 

Av respekt for talere og andre møtedeltakere 
oppfordres dere til: 
• å gå ut av salen hvis noe skal diskuteres under 

møtet  

• å slå av mobiltelefoner eller sette dem på lydløs 
eller i flymodus.  

 

IPad  
Som dere er godt kjent med, vil delegater og 
øvrige LM-deltakere få utlevert iPad fra 
Easymeet som skal brukes under møtet. 
Brukernavn er mobilnr og passord er medlemsnr. 
Dette vil også stå på baksiden av navnekortene 
dere får ved innregistrering. 
 

iPaden står i dockingstasjon (kontinuerlig 
strømtilførsel) og er i et lukket nett. Det vil derfor 
ikke være mulig å komme ut på internett på 
Easymeets iPad så lenge forhandlingene pågår.  
 
Ønsker du å komme ut på internett, må du bruke 
eget utstyr. Det er trådløst nettverk på hotellet. 
Ved at møtesystemet er på lukket nettverk, har vi 
større kontroll på landsmøtet. Vi er ikke avhengig 
av ekstern nettforbindelse, og risikerer ikke at 
andres nettbruk fører til «heng» i vårt system. 
 
Evt. eget trådløst tastatur må kunne kobles til selv!  

 
Delegatene kan ta med iPaden når vi avslutter for 
dagen. Når forhandlingene ikke pågår i salen vil dere 
etter planen kunne jobbe på Easymeets nettverk 
også fra alle delegasjons-/møterom. Nærmere 
informasjon om dette vil gis under landsmøtet. 

 
Sosiale medier 

@NSFLM er på Facebook, Instagram og Twitter 
(#NSFLM). Vi ønsker å skape engasjement for 
landsmøtet og landsmøtesaker gjennom sosiale 
medier. 

 
Har dere forberedende møter før landsmøtet, er det 
en god anledning til å vise sakene dere jobber med 
og den jobben dere gjør for hele organisasjonen. Ta 
bilder/lag video, del på Facebook/Instagram og 
merk med @NSFLM og #NSFLM. 

 

Vi kommer til å ta bilder, gjøre intervjuer og lage 
korte filmer som vi vil legge ut på våre sosiale 
medier i løpet av landsmøtet. Når vi kommer til 
landsmøteuka oppfordrer vi deg til å dele at du er 
på landsmøtet og bruke #NSFLM. 

 

 



  

 

Easymeet-funksjoner 
De fleste av dere er nå godt kjent med 
Easymeets møtesystem. De aller fleste fikk 
tilgang 16. august. Nyvalgte faggruppeledere 
og evt. nye fylkesvaraer har naturlig nok blitt 
lagt til noe senere. Dere har fått lenke til 
instruksjonsvideo (ligger også på nettsiden 
under praktisk informasjon) og skriftlig 
informasjon (10. okt.) om to nye og 
forbedrede funksjoner som vil aktiveres når 
LM starter. 

Dette gjelder:  
1) Samtidig visning av dokument + alle forslag i 
saken. (50/50 skjermbilde). 
2) Ryddig oversikt over forslag som måtte 
være trukket etter innsending, og mulighet for 
å opprettholde forslag som er trukket – enten 
av deg selv eller andre.  

Informasjon om Easymeet er også gitt på 
delegasjonsmøter.  

Permisjonssøknad  
Regler for evt. permisjon er nedfelt i 
forretningsorden for landsmøtet, sak 1b. (Se 
også fanen for «praktisk informasjon» på LM-
siden og innføringsvideoen til Easymeets 
møtesystem.) Her heter det i pkt. 13 og 14 at 
delegatene – altså de med stemmerett – skal 
være tilstede under hele landsmøtet. Søknad 
om permisjon under landsmøtet kan bare 
unntaksvis innvilges, og da pga. årsaker som 
ikke kunne forutses. Søknad om permisjon 
leveres elektronisk til ordstyrerne, og 
behandles av dem.  

Ved innvilget permisjon informeres 
delegasjonsleder, og delegatnummeret 
leveres til sekretariatet. 1. vara til 
fylkesdelegasjonen vil da overta 
delegatplassen og dermed tilhørende forslags- 
og stemmerett. Delegater som forlater salen 
under forhandlingene (korte pauser, som 
naturlig nok ikke krever permisjonssøknad) 
leverer delegatnummeret til dørvaktene. 
Dette sikrer at vi til enhver tid har oversikt 
over hvem av de stemmeberettigede som er i 
salen ifm. voteringer og personvalg.  

 
 
 

 
 

 
 
Reiseregninger og alkohol 
Vi minner om at reiseutlegg skal leveres så snart som 
mulig etter LM og via Visma Expense for de som har 
tilgang her.  
 
Reiseregning føres på organisasjonsenhet og 
seksjonsnr 4011, avdeling 40: 
 
 

 
 
 
For ordens skyld minner vi om at NSF ikke dekker 
utgifter til alkohol/minibar. Det vil bli tilbudt to 
enheter til bankettmiddagen 4.11 og til 
avslutningsmiddagen 8.11. 
 
 
Oversikt over LM-deltakere 
Delegat- og deltakerliste ligger som kjent på 
landsmøtesidene og i Easymeet (se «andre 
dokumenter»). Det er mest praktisk å vise til denne 
oversikten. Den vil alltid være oppdatert på nett. 
 

 

Gjester og hilsener 

I løpet av landsmøteåpningen vil rundt 50 gjester delta. 
Noen av dem vil hilse landsmøtet fra talerstolen, blant 
annet stortingspresident Tone Trøen, Ap-leder Jonas 
Gahr Støre og statsminister Erna Solberg. Flere 
statsråder, partiledere og forbundsledere har dessuten 
spilt inn videohilsener til oss. Disse vil bli vist på 
storskjerm i løpet av uka.  
 

 

Stand onsdag og torsdag 

NSFs fordelsbutikk, forsikringskontoret, Sykepleien og 

DNB vil ha stand disse to dagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/v/s!AtYMejMWGejKg2_vAoQYwhQ0v69p


 

Salkart (ligger også på nett og i Easymeet)  
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Møterom 
 

Forbundsstyret, fylkeslederne, ordstyrere og protokollførere har møterom fra søndag 3.11. Der annet ikke er 
avtalt, er øvrige møterom tilgjengelig fra mandag 4.11. 

 

En til to stykker fra IT-avdelingen vil være tilstede fra og med tirsdag 5.11.  

 

Delegasjon/gruppe Møterom 

Akershus Terminal 2 

Arbeidsrom saksbehandlere Flight 2  

Aust-Agder Gate 7 

Buskerud Flight 4 

Finnmark Gate 8 

Faggruppene (mandag - fredag) 
FLIGHT 1 (het 
tidligere Amfi) 

Forbundsstyret (søndag 3.11 til og med 
lørdag 9.11) Flight 6 

Fylkesledere (fra søndag kl 15) Transit 2 (søndag) 

Hedmark Gate 9 

Hordaland Terminal 4 

IT-supportsenter fra tirsdag 5.11 Flight 10 

Kommunikasjon Gate 2 

Møre og Romsdal Flight 5 

Nominasjonskomiteen Gate 5 

Nordland Flight 11 

Nord-Trøndelag Gate 10 

Oppland Flight 15 

Ordstyrere og protokollførere (fra 
søndag 3.11 til og med fredag 8.11) Gate 4 

Oslo Terminal 5 

Redaksjons- og vedtektsutvalget Flight 3  

Rogaland Terminal 3 

Sogn og Fjordane Gate 6 

Sør-Trøndelag Terminal 1 

Telemark Gate 3 

Troms Flight 12 

Vest-Agder Flight 13 

Vestfold Flight 14 

Østfold Gate 1 

www.nsf.no/lm2019 

#NSFLM 
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http://www.nsf.no/lm2019

