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Frister 

Som nevnt i rundskriv 7/20, er fristen for at avdelingene kan sende inn forslag til 

landsmøtet ni måneder før landsmøtet åpner. Dette vil si at fristen er 19. mars 2022. 

Pålogging 

Skriv inn følgende link i en nettleser (Google Chrome foretrekkes): 

https://motion.easymeet.se/flt 
 
Det er kun et brukernavn pr. avdeling, men denne påloggingen kan brukes av flere 

brukere hvis det er behov for dette. Det er allikevel ikke mulig for flere å være inne 

med samme brukernavn samtidig. 

 

Logg deg på som avdeling: 

Brukernavnet er avdelingsnummeret (ikke «0» foran nummeret) 

 

Eksempel:  

FLT avdeling 001 Vestfjorddalen, brukernavnet er 1 

FLT avdeling 151 på Svalbard, brukernavnet er 151 

 

Passordet sendes pr e-post til avdelingens e-postkasse. 

Glemt passord eller andre spørsmål 

Dersom du har glemt passordet eller har andre spørsmål kan du få hjelp ved å sende 

e-post til: Landsmote@flt.no 

 

 

 

 

 

 

 

https://motion.easymeet.se/flt
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Påloggingsbilde 

 

 

 
 
Brukernavn:   Avdelingsnummer  

Passord:   se epost fra Easymeet 

 

Startside  

 

Registrere forslag 

For å registrere et nytt forslag klikk på «Skriv nytt forslag» fra skillearket. 
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Velg ønsket kategori – Dagsordenpunkt 

Det er følgende dagsordenpunkter man skal fremme forslag til: 

6. Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag 

7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2023-2025 

12. Forslag til industripolitisk plattform 

 

Dagsordenpunktene er knyttet opp mot debattheftet som ble sendt ut sammen med 

rundskriv 14/21 den 16. november 2021. 

 

Følgene bakgrunnsdokumenter kan være nyttige å ha tilgjengelig:  

 Prinsipprogrammet for 2018-2021 

 Vedtekter gjeldende fra 01. januar 2018 

 Forslag til nytt prinsipprogram  

 Forslag til nye vedtekter 

 Forslag til industripolitisk plattform 

 

Dokumentene ligger på forbundets hjemmeside: 

https://flt.no/meny/landsmote-2022/ 
 

 

Velg ønsket kapittel og linjenummer forslaget gjelder (for vedtektene velges rett 

paragraf og underpunkt):

 

Skriv forslagstekst og begrunnelse. 

Vær nøye med å lese korrektur.  

 

https://flt.no/meny/landsmote-2022/
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Velg så «Lagre». Da kan du fortsatt gjøre endringer i forslaget før det sendes inn til 

forbundet eller du kan avstå fra å sende det. Du kan også slette forslaget. 

 

Velger du «Send» knappen, vil forslaget være sendt til forbundet. Alle forslag vil få en 

innstilling og sendes forbundsstyret og landsrådet for behandling der før de i juni 

2021 sendes alle avdelingene. 

 

 
Alle de registrerte forslagene listes under skillearket «Avdelingens forslag» 

De som er merket med grønn firkant er sendt inn, mens de med rød er ikke sendt inn. 

 

Skriv ut 

Ved å velge «Skriv ut» får du overført alle valgte forslag til et word dokument.  

Dobbeltklikk på dokumentet som legger seg nederst på siden: 
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Ved valget «Alle» blir alle med på visningslisten og overført til Word. 

 

Du kan også velge å bare skrive ut f.eks. alle forslag til prinsipprogrammet ved å 

hente frem de i søkebildet: 

  

Velg «skriv ut» og du får valget om du vil ha et forslag pr side eller alle i en liste. 

Velger du «Skriv ut» får du alle forslagene listet i et Word dokument 
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Slik ser rapporten ut i Word: 

 

  

Send forslagene inn i god tid før 19. mars 2022, da stenges tilgangen til å sende inn 

nye forslag. 

 

Har du spørsmål send e-post til: Landsmote@flt.no 

 

Lykke til  


