Formell prosess frem mot LM

FLTs 18. ordinære landsmøte 6. til 9. november 2021- fremdriftsplan med frister,
foreløpig saksliste – avklaringer.
Forbundets vedtekter § 5, beskriver frister i forberedelsene til Landsmøte:
•
•
•

12 måneder før landsmøtet skal melding om tidspunkt og foreløpig saksliste sendes ut – frist 6.
november 2020.
8 måneder før landsmøtet er frist for innsending av forslag – frist 6. mars 2021.
4 måneder før landsmøtet skal endelig saksliste med innstilling være sendt – 6. juli 2021.

Dette gir administrasjonen og forbundsstyret 4 måneder på å behandle saker som skal behandles på
Landsmøte.

Videre behandling av forslagene:
Vedtektenes § 5, pkt. 7 slår fast at det er forbundsstyret som innstiller til landsmøtet. Det er ingen krav
i nåværende vedtekter at Landsrådet skal behandle innstillinger til Landsmøtet.
Det kan være en styrke at forslagene er behandlet bredere i organisasjonen, enn kun i forbundsstyret.
Et alternativ er at forbundsstyret kan be landsrådet om å ”gi råd” om forbundsstyrets innstillinger til
landsmøtet. Dette ble gjort i 2009, 2013 og 2017.

Dersom forbundsstyret igjen går for en slik behandlingsprosess, må det legges planlegges et
landsrådsmøte i juni 2021 som gir råd til forbundsstyret.

Behandlingsprosessen blir da slik:

6. mars 2021:

Siste frist for avdelingene til å fremme forslag.
Administrasjonen har tiden frem til medio mai 2020 til å bearbeide de
innkomne forslagene.

Mai 2021:

Første gangs behandling i forbundsstyret.

Juni 2021:

Landsrådsbehandling.

Juni 2021:

Forbundsstyret sluttbehandler forslagene med bakgrunn i råd fra Landsrådet.

Juni 2021:

Innkalling inkl. sakspapirer og fullmakts-skjemaer sendes avdelingene.
Frist for innsending av fullmaktskjema settes til medio august 2021.

I vedtektenes § 9, punkt 7 Landsrådets myndighetsområde, står det:

”å velge valgkomite til forbundets landsmøte. Valget foretas så snart landsmøtets representanter
er kjent gjennom innkomne fullmaktsskjemaer, men senest 2 måneder før landsmøtet åpner.
Valgkomiteen skal bestå av 7 medlemmer, hvorav minst ett medlem fra forbundsstyre”.
Valgkomiteens leder har tradisjonelt vært et medlem fra forbundsstyret.
August 2021:

Tidlig september
2021:

Forbundsstyret behandler og innstiller på valgkomite, funksjonærer
øvrige komiteer samt diett til Landsmøtet.

Landsrådet velger valgkomite, og gir råd i de øvrige sakene.

