
 
 

Oslo, 16. november 2021 

UM/te 

 

Rundskriv nr. 14/2021 

FLTs 18. ordinære Landsmøte 19. – 22. november 2022 – Innkalling og foreløpig saksliste. 

 

Dette rundskrivet inneholder melding om tidspunkt for Landsmøtet 2022 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 19.-22. november 2022 

 i Oslo Kongressenter, Youngsgata 11, 0181 Oslo. 

Forbundsstyret har vedtatt følgende foreløpige saksliste:  

1) Åpning 
2) Konstituering 

a. Godkjenning av fullmakter 
b. Godkjenning av dags- og forretningsorden 
c. Valg av dirigenter og sekretærer 
d. Valg av redaksjonskomite for vedtekter og organisasjonsmessige spørsmål. 
e. Valg av redaksjonskomite for handlingsprogram, faglig og politiske saker. 
f. Valg av tellekomite 

3) Diett og tapt arbeidsfortjeneste 
4) Orientering om årsberetninger og regnskap for 2018, 2019, 2020, 2021. Muntlig orientering  

1. halvår 2022  

5) Egen organisasjon – «Veikart for FLT». 
6) Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag 
7) Forslag til endring av forbundets vedtekter 
8) Tariffvirksomheten – den faglige/politiske situasjon 
9) Temadag 
10) Forslag til prinsipprogram for perioden 2023-2025 
11) Forslag til budsjett for landsmøteperioden og fastsettelse av kontingent. 
12) Forlag til ny Industripolitisk plattform 
13) Bevilgninger 
14) Valg 
15) Avslutning 

 

 

 

 



 
 

Tidsfrist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet er satt til 

19. mars 2022. 

Avdelingene skal bruke Easymeet forslags system ved innsending av forslag. Brukertilgang og 

veiledning vil bli sendt avdelingenes e-post  innen 1. desember 2021. 

Vedlagt følger forslag til prinsipprogram for kommende periode. Prinsipprogrammet skal 

danne grunnlag for medlemsdebatt og forslag til Landsmøtet.  Vedlagt følger og forslag til 

vedtekter for kommende periode. Gjør oppmerksom på at det ikke er gjort noen endringer i 

forslag til prinsipprogram eller vedtekter i forbindelse med at landsmøtet ble vedtatt utsatt. 

Til slutt vil vi understreke at dette rundskrivet ikke innebærer at avdelingene skal velge 

representanter nå. Det er avdelingenes medlemstall pr. 31.12.2021 som danner grunnlaget 

for beregning av antall delegater på til Landsmøtet. Det vil komme en egen melding om 

dette i løpet av første halvår 2022. 

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: 

 Forbundsstyrets forslag til nye vedtekter 

 Forbundsstyrets forslag til nytt prinsipprogram 

 Forbundsstyrets forslag til ny Industripolitisk plattform 

 Brukerhåndbok for registrering av avdelingenes forslag til FLTs landsmøte 2022 


