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KONSTITUERING 
Skolenes landsforbund 

Landsmøteperioden 2021-2025 
      



SAK 2  KONSTITUERING 

 

a) Godkjenning av innkalling, opprop, valg av dirigenter, sekretærer og 
fullmaktskomité 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen er sendt til organisasjonsleddene i samsvar med vedtektenes  

§ 19 den 13. oktober 2020. Innkalling til landsmøtedelegatene gikk ut fra 
forbundskontoret 12.02.21 

Forslag fra forbundsstyret: 

FORSLAG TIL VEDTAK:  «Innkallingen godkjennes» 

 

Opprop 

./.  Stemmeberettigede representanter registreres ved innlogging til møtet. 

 

./.  Observatører for fylkeslagene registreres ved innlogging til møtet. 

 

./.  Forbundssekretærer, medlemmene i kontrollkomiteen, revisor og 
fagbladmedarbeider registreres ved innlogging til møtet. 

 

  Gjesteliste vil foreligge ved møtestart. Gjestene ønskes hjertelig 
velkommen. 

 

 

Valg av dirigenter, sekretærer og fullmaktskomité 

 

Forslag fra forbundsstyret: 

 

  "Dirigenter: Terje Moen og Ellen Møller 

 

  Sekretærer: Bodil Gullseth og Mette Johnsen Walker 

 

  Fullmaktskomité: Kontrollkomiteen  



 

 

b) Valg av redaksjonskomiteer, møtefunksjonærer 

 

Forslag fra landsstyret: 

         

        Tellekorps: Avstemming foregår elektronisk  

 

Redaksjonskomiter: Det oppnevnes ingen redaksjonskomiteer til del 1 
av Landsmøtet 

 

 Pressekomité: Runar Nørstad  

       

 

c) Godkjenning av saksliste 

 

./. Vedlagt er sakslisten slik den er foreslått etter behandling i forbundsstyret. 

 

Forslag fra forbundsstyret: 

 

  "Vedlagte saksliste godkjennes." 

 

 

d) Godkjenning av forretningsorden 

 

./. Vedlagt er forretningsorden slik den er foreslått etter behandling i 
forbundsstyret.  

 

Forslag fra forbundsstyret: 

 

  "Vedlagte forretningsorden vedtas." 



 

e) Godkjenning av tidsplan 

 

 Tidsplan er ikke ferdig og vil bli ettersendt så snart den foreligger. 

 

Forslag fra landsstyret: 

 

  " Tidsplanen vedtas." 

 

 

f) Egenandeler for fylkeslag og reisefordeling/reisegodtgjøring 

 

Fylkeslagenes egenandel pr. landsmøtedelegat: 1997 (800 kroner), 
2001/2005 (1000 kroner), 2009 (1200 kroner), 2013 (1500 kroner).  

 

Forslag fra landsstyret: 

 

VEDTAK  "Egenandelen settes til kr 1800,- pr. landsmøtedelegat." 

 

 

h) Praktiske opplysninger 

 

Leder for landsmøtekomiteen, 1. nestleder Terje Moen, vil gi 
praktiske opplysninger. 

 

Forslag fra forbundsstyret: 

 

  "Tas til etterretning." 

 

 

i) Fullmaktskomiteen legger fram sin innstilling 



 

Fullmaktskomiteen vil lese opp sin innstilling til godkjenning av 
delegater. 

 

Forslag fra forbundsstyret: 

 

  "Fullmaktskomiteens innstilling vedtas." 

 

 

 

 

j) Godkjenning av landsmøtets protokoll - fullmakt 

 

Forslag fra forbundsstyret: 

 

VEDTAK  "Det nye landsstyret får fullmakt til å godkjenne protokollen fra  

    forbundets 10. ordinære landsmøte del 1 og 2.  

 

 


