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Dette informasjonsskrivet sendes til fylkeslag og foreninger
elektronisk og pr brev. Vi ber om at fylkesstyret snarest
videresender dette til alle arbeidsplassklubbene innen sitt
fylkeslag.
Landsstyret vedtok i sitt møte oktober 2011 at Skolenes
landsforbunds 8. ordinære landsmøte skal arrangeres i Haugesund.
Etter fullmakt er datoene satt til 16.-19.april 2013. Det er nedsatt en
lokal landsmøtekomité med ledelse fra forbundskontoret som er i
gang med planleggingsarbeidet. Landsmøtet skal holdes på Rica
Maritim Hotel midt i Haugesund sentrum.
Det blir noe over 100 delegater fra SLs fylkeslag (inkludert
landsstyret), og i tillegg deltar inviterte gjester, lokal
landsmøtekomité og funksjonærer.
Forberedelser
Siden fylkeslagene nå snart skal avholde representantskapsmøter, er
det viktig å minne om at det er denne våren delegater til
landsmøtet må velges, samt varadelegater. Se vedtektene § 29 om
representantskapsmøter. Endelig fordeling av antall delegater får
fylkeslagene melding om etter 30.september 2012 i henhold til
vedtektenes §19, men man kan ta utgangspunkt i antall medlemmer
nå, velge delegater ut fra dette og i tillegg velge et antall
varadelegater. Se vedtektenes § 19 punkt 5 a), som angir hvor mange
delegater fylkeslagene kan sende og § 19 punkt 5 b), som angir hvem
som er valgbar. Vi anbefaler derfor at fylkesårsmøtet i tillegg til
delegater også velger varadelegater som settes opp i nummerert
rekkefølge, slik at det er beredskap for å være korrekt
representert på landsmøtet.
Fullmakter attesteres på et eget skjema i samsvar med vedtektenes
§19 punkt 5 c. Fullmaktsskjema og frist for innsending blir sendt
fylkeslagene senere.
Landsmøtet kalles inn 6 måneder før det skal holdes, nærmere
bestemt 16.oktober 2012. (Vedtektene § 19.pkt 2.)

Forslag til program- og vedtektsendringer
Saksbehandlingen når det gjelder utdanningspolitisk program og
vedtekter, skal foregå i henhold til vedtektenes § 19.3.:
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”Klubber, foreninger, fylkeslag, forbundsstyret, landsstyret og utvalg har rett til å
sette fram forslag til landsmøtet. Forslagene må være kommet inn til forbundsstyret
senest 5 måneder før landsmøtet. Forslag til endringer i vedtektene skal ha
forberedende behandling i organisasjonsutvalget og forslag til endringer i prinsippog handlingsprogram for utdanningspolitikk skal ha forberedende behandling i
utdanningspolitisk utvalg. De to utvalgene legger fram innstilling for landsstyret,
som igjen innstiller for landsmøtet. Forslag fra organisasjonsledd som ikke blir tatt
med i forslagene landsstyret fremmer for landsmøtet, kan fremmes på nytt i
landsmøtet.”
Forslag til endringer i det tariffpolitiske prinsipp- og handlingsprogrammet skal ha
en tilsvarende forberedende behandling i forbundsstyret satt som
forhandlingsutvalg. Program og vedtekter er vedlagt.
Klubber, foreninger og fylkeslag må sende inn forslag til endringer i vedtekter,
utdanningspolitisk prinsipp- og handlingsprogram og tariffpolitisk prinsippog handlingsprogram INNEN 16.november 2012. Bruk vedlagte skjema.

Forslag til valg på tillitsvalgte
Landsstyret har valgt en forberedende valgkomité, som skal drive
registreringsarbeid i forkant av landsmøtet. Det skal registreres blant de tillitsvalgte
på forbundskontoret, i landsstyret, i forbundsstyret og i utvalgene hvem som stiller
til gjenvalg og hvem som ikke gjør det. I tillegg skal den forberedende valgkomiteen
registrere om fylkeslag og foreninger har kandidater eller motkandidater til de
tillitsvervene landsmøtet skal velge personer til. Fylkeslagene har fått en egen
henvendelse om dette.

Innsending av forslag
For å lette saksbehandlingen fram til og med landsmøtet, ønsker forbundskontoret å
motta forslag til utdanningspolitisk- og tariffpolitisk program og vedtektene på faste
skjema. Erfaringsmessig har forslag kommet litt om hverandre, så for å unngå
misforståelser omkring hvilke saksområder man foreslår til, ber vi om at de vedlagte
skjemaene brukes. Ett forslag på hvert skjema. Disse skjemaene legges også på
hjemmesiden. Frist for innsending er altså 16.november 2012.
LYKKE TIL MED DET FORBEREDENDE ARBEIDET!
Oslo 24. februar 2012
Administrasjonen
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