Rundskriv nr.007 /2020

Til alle avdelinger

Oslo, 5. november 2020
UM/TE

FLTs 18. ordinære Landsmøte 6. – 9. november 2021 – Innkalling og foreløpig saksliste.
Dette rundskrivet inneholder melding om tidspunkt for Landsmøtet 2021 og foreløpig
saksliste, jfr. Vedtektenes § 5. Videre melding om frist for innsending av avdelingenes forslag
som ønskes behandlet på Landsmøte, jfr. § 5 pkt. 8.
Forbundets 18. ordinære Landsmøte holdes i dagene 6.-9. november 2021 i Oslo
Kongressenter, Youngsgata 11, 0181 Oslo.
På grunn av situasjonen med Korona planlegger vi for at det kan komme endringer i forhold
til gjennomføring og hvorvidt vi må se på en løsning også med digital gjennomføring. Dette
vil vi komme tilbake til i god med tanke på planlegging for den enkelte delegat.
Forbundsstyret har vedtatt vedlagte foreløpige saksliste.
Tidsfrist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet er satt til
6. mars 2021.
Avdelingene skal bruke Easymeet forslags system ved innsending av forslag.
Brukertilgang og veiledning vil bli sendt avdelingenes e-post innen 1. desember 2020.
Vedlagt følger forslag til nytt prinsipprogram for kommende periode. Prinsipprogrammet skal
danne grunnlag for medlemsdebatt og forslag til Landsmøtet. Vedlagt følger og forslag til
vedtekter for kommende periode.
Til slutt vil vi understreke at dette rundskrivet ikke innebærer at avdelingene skal velge
representanter nå. Det er avdelingenes medlemstall pr. 31.12.2020 som danner grunnlaget for
beregning av antall delegater på til Landsmøtet. Det vil komme en egen melding om dette i
løpet av første halvår 2021.
Vi vil og frem mot LM jobbe med delegatopplæring. Mer informasjon om hvordan dette
tenkes gjennomført vil komme senere. På grunn av situasjonen med Korona vil vi legge opp
til gjennomføring i hovedsak på digitale plattformer. Informasjon om LM vil og være
tilgjengelig på flt.no og sosiale medier frem mot selve landsmøtet.
Med vennlig hilsen
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Ulf Madsen
Forbundsleder

Vedlegg:
 Foreløpig saksliste
 Forbundsstyrets forslag til nye vedtekter
 Forbundsstyrets forslag til nytt prinsipprogram

