Til: Fylkeslagene, FFMU, Likepersonsutvalget,
Kontrollkomiteen, Redaksjonskomiteen,
Valgkomiteen og Sentralstyret

Innkalling til Landsmøtet 2021
Dere får herved innkalling til digitalt Landsmøtet 26. og 27.juni på Google
Meet.
Vedlagt ligger saksliste, foreløpig program og informasjon. Endelig program
ettersendes så snart det blir klart.
Frist for å sende inn saker til Landsmøtet 2021 er 14.mai.

Delegatfordelingen er som følger:
Fylkesforeningene og FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende
fordelingsnøkkel:
- 2 delegater for de første 200 medlemmer
- 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer deretter.
Fylkesforeningene og FFMU må ha levert revidert årsregnskap og styrets rapport innen utgangen av
april, for å ha stemmerett. Fylker som ikke rekker å avholde årsmøte innen fristen kan kontakte Tollef
Ladehaug for å reservere plasser.
Likepersonsutvalget, Redaksjonskomitéen og Kontrollkomitéen kan møte med 1 observatør hver.
Disse observatørene har tale og forslagsrett. Sentralstyret møter som observatører med tale og
forslagsrett. Alle andre observatører møter uten tale og forslagsrett.
Sakspapirer vil bli sendt på epost til fylkene, påmeldte delegater og observatører i uke 22.
Påmeldingsfrist til Landsmøte og kurs er 30.april!
Påmeldingsskjema: https://forms.gle/N82gpAS1DEAVd2ac6
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Gjennomføring av Landsmøtehelgen
Digitale samlinger kan ofte være slitsomme, vi har derfor i år valgt å dele opp Landsmøtet over to
dager. Det blir også en liten markering av 40 års jubileet og kursdel begge dagene.
Vi kommer tilbake med nærmere og detaljerte opplysninger om hvordan vi og dere kan forberede
oss til et digitalt landsmøte når vi har full oversikt over antall deltakere og når det tekniske og den
praktiske kjøreplanen for møtet er ferdigstilt.

Sakspapirer og veiledning for deltakelse på digitalt møte blir sendt ut innen fredag 29. mai.

Med vennlig hilsen,
Patricia A. Melsom
Styreleder i FFM
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