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Innkalling til Norsk Folkehjelps 21. ordinære landsmøte 

25. - 27. august, Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 

 
 

Med henvisning til vedtektenes §5 innkaller sentralstyret med dette Norsk Folkehjelps 

lokale lag, sentrale utvalg (NF Sanitet, NF Samfunnspolitisk, NF Sanitetsungdom, NF 

Solidaritetsungdom) samt landsomfattende tilsluttede organisasjoner til Norsk Folkehjelps 

21. ordinære landsmøte. Landsmøtet avholdes på Scandic Oslo Airport hotell, 

Gardermoen. Landsmøtet åpner fredag den 25.august kl. 11.00 og avsluttes med lunsj 

søndag den 27. august 2023. 

 

I henhold til Norsk Folkehjelps vedtekter § 5.2 skal Landsmøtet behandle: 

 

A.  Dagsorden og fullmakter 

B.  Beretning, regnskap og revisjonsberetning for landsmøteperioden.  

Rapport fra Kontrollkomiteen, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norsk  

Folkehjelp Sanitetsungdom, Norsk Folkehjelp Samfunnspolitisk utvalg  

og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom for perioden 

C.  Innkomne forslag 

D.  Fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene 

E.  Vedtektsendringer 

F.  Prinsipprogram 

G.  Overordnede organisatoriske prioriteringer i landsmøteperioden 

H.  Valg av sentralstyre 

I.  Valg av kontrollkomité bestående av leder, to medlemmer og to  

varamedlemmer 

 

 

REPRESENTASJON 

Landsmøtet skal ifølge vedtektenes §5.4 bestå av: 

 

A. Sentralstyret  

Til:       
Lokale lag 
Landsomfattende tilsluttede organisasjoner 
Sentrale utvalg: Norsk Folkehjelp Sanitet, Norsk 
Folkehjelp Samfunnspolitisk, Norsk Folkehjelp 
Sanitetsungdom og Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom  
Sentralstyret 

 

 
 
 
 

10.01.2023 

 



 

 

B. Seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra Norsk 

Folkehjelp Sanitet  

 

C. Tolv delegater med tolv vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra Norsk 

Folkehjelp Sanitetsungdom  

 

D. Seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra Norsk 

Folkehjelp Samfunnspolitisk  

E. Seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra Norsk 

Folkehjelp Solidaritetsungdom.  

 

F. Delegater fra lokallagene basert på medlemstall for betalende medlemmer pr 31.12 

året før landsmøteåret.  

 

Etter følgende fordeling:  

• Inntil 50 medlemmer: en delegat  

• 51–100 medlemmer: to delegater  

• 101–250 medlemmer: tre delegater  

• 251–500 medlemmer: fire delegater  

• Mer enn 501 medlemmer: fem delegater  

• Lagets representasjon skal gjenspeile lagets aktivitet  

• Lag som kun kan sende én delegat, kan sende én observatør i tillegg. 

Observatører   har ikke tale-, forslags- eller stemmerett.  

 

G. Lag med flere enn 2500 kollektive medlemmer kan møte med ytterligere én delegat, 

forutsatt at delegaten kommer fra de kollektive medlemmene.  

 

H. Én delegat for hvert påbegynte 25 000 medlemmer fra de sentralt kollektivt tilsluttede 

organisasjonene, maksimum fem delegater fra én enkelt organisasjon. 

 

Valg av navngitte delegater og vararepresentanter i nummerert rekkefølge  

foretas på de respektive årsmøtene/representantskapsmøtene. 

  

 

FULLMAKTSSKJEMA 

Alle valg av representanter fra lag og utvalg til landsmøtet skal skje på 

årsmøte/ekstraordinært årsmøte eller representantskapsmøte. Navnene som står på 

fullmakten og i protokollen med vedtaket fra årsmøtet/representantskapet må være 

likelydende. Husk derfor vara representanter.  

 

Godkjent protokoll fra årsmøte/representantskapsmøte og delegatskjema skal være 

Sentralstyret i hende senest 3 måneder før Landsmøte begynner. Alle valgte delegater 

må ha fullmakt undertegnet av to fra styret/utvalget i det organet man representerer. 

 



 

Fullmakten må sendes Norsk Folkehjelp senest 3 måneder før landsmøtet. Siste frist er 

25.mai 2023. 

 

For å kunne delta på landsmøtet skal representantene fra lag/utvalg og landsomfattende 

organisasjoner ha innbetalt sin kontingent i henhold til vedtektene.  

 

Alle medlemmer som kan fremvise gyldig kontingent for 2023, betalt innen fristen satt i 

vedtektene, er valgbare på årsmøter. Nye medlemmer som ikke tidligere har vært 

medlem, har rettigheter så sant de kan fremvise gyldig kontingent for 2023, betalt før 

årsmøte gjennomføres.  

 

Bevis for betalt kontingent er enten å stå som betalt på medlemslisten eller så må det 

fremvises kvittering/dokumentasjon på at kontingenten er betalt. 

 

Vedlagt følger fullmaktsskjema, som fylles ut og returneres hovedadministrasjonen 

umiddelbart etter valget på årsmøtene. 

 

 

FORSLAG TIL LANDSMØTET 

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet og svar på høringsuttalelser må være 

sendt Norsk Folkehjelp innen 25.mai 2023 og skal være organisasjonsmessig behandlet i 

sitt organ.  

 

Sentralstyret oppfordrer imidlertid at alle saker som er ferdigbehandlet sendes inn 

fortløpende, slik at komiteer, sentralstyret og administrasjonen får god tid til å behandle, 

lage innstillinger og forberede dokumentene for utsending til de valgte delegatene. 

 

KOSTNADER 

 

Hotell: 

Sentralstyret har vedtatt at bokostnader for en (1) delegat fra hvert av lokallagene dekkes 

av Norsk Folkehjelp.  

 

Hotellkostnad for den enkelte representant i enkeltrom er kr 3715,- og kr 3275,- i 

dobbeltrom. Prisen dekker alle måltider under landsmøtet, også festmiddagen. 

 

PS! Kostnaden dekker ikke ekstra overnatting utover landsmøtetiden og dette må 

eventuelt dekkes av den enkelte delegat/lag. For de som ikke ønsker å overnatte er 

dagpakke kostnaden kr 570,- pr person pr dag, dette inkl. kaffe og lunsj. Denne dekker 

ikke frokost eller middag. 

 

Reisefordeling: 

Etter vedtektenes § 5.8 skal representantenes reiseutgifter fordeles på alle representanter 

etter reisefordelingsprinsippet.  Kun rimeligste reisealternativ vil bli dekket ift. 

reisefordeling.. Reisefordelingen vil antydningsvis være på kr. 2.000,- pr. person. 



 

 

Derfor bør alle lag og utvalg som skal sende delegater med fly bestille dette så tidlig som 

mulig etter at valget av delegater er gjort på årsmøtet. 

 

 

 

Lykke til med arbeidet – og velkommen til landsmøte! 

 

Vennlig hilsen 

Norsk Folkehjelp 

 

 
Amalie Hilde Tofte 

Styreleder   

 

 

 

Vedlegg 

Liste med oversikt på delegat antall 

Fullmaktsskjema 

 

 
 
 


