Til
NORILCOs distriktsavdelinger
NORILCOs Ungdom
Kontrollkomiteen
Valgkomiteen

19. september 2017
Ref.: SB

Innkalling til Ledermøtet 2017
Kjære komiteer, distriktsavdelinger og NORILCOs Ungdom!
I følge vedtektenes § 9.3 skal innkalling sendes 30 dager før møtestart. Det er herved en glede
for hovedstyret å ønske velkommen til Ledermøtet 2017. Vi ser frem til en helg med
erfaringsutveksling, nettverksbygging, kompetansebygging og hyggelig, sosialt samvær.
Ledermøtet har en formell del, men det har i år en kort saksliste i utgangspunktet. Det vil si at
vi har hatt muligheten til å fylle helgen med det vi håper er nyttig og interessant innhold for
våre ledere i distriktsavdelingene og i NORILCOs Ungdom.
Tid: Fra fredag 20. oktober til søndag 22. oktober
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen
(Gardermoen Shuttle-buss S22, holdeplass er på nedre plan)
Frist for påmelding er 1. oktober.
Påmelding
Påmelding gjøres på våre nettsider her: http://www.norilco.no/om-oss/fortillitsvalgte/representantskap-og-ledermoeter/ledermoete-2017
Her finner dere skjema for påmelding og for bestilling av flybilletter samt at dokumentene
innkalling til ledermøtet, program for helgen og sakspapirer nedlastbart.
Deltagelse
Det er våre vedtekter som legger føringer for deltagelse på ledermøtet. Vedtektenes paragraf
9.4 Møterett sier følgende:
«På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som distriktsavdelingene
utpeker. NORILCOs Ungdom møter med 2 representanter; leder eller de som NORILCOs Ungdom selv
utpeker.
NORILCOs distriktsavdelinger kan møte med 2 representanter fra sin avdeling. Distriktsavdelingene
dekker representant nr. 2. Hovedstyret kan stille i sin helhet.
Det gis adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal være fremlagt skriftlig, og representanter som
kommer på ledermøtet, kan maksimalt møte med én fullmakt.»

Dette vil si at NORILCO sentralt dekker reise og opphold for distriktsavdelingens ledere – eller
eventuelt en annen person utpekt av distriktsavdelingens styre - medlemmer av komiteer og

to personer fra NUs styre. Distriktsavdelingene kan stille med ytterligere én person, men da
bærer distriktsavdelingene selv kostnadene for den ekstra deltageren.
Deltakeravgift for ekstra en deltager er kr 3400 i enkeltrom og kr 3000 i dobbeltrom i tillegg til
eventuelle reisekostnader. Reise og deltagelse bestilles gjennom NORILCOs påmeldingsskjema
på nettsidene.
Saksliste for Ledermøtet
1. Konstituering
2. Supplering av styret – ingen endringer
3. Rammebudsjett 2018 – ingen endringer foreslått
4. Uttalelser – ingen nye uttalelser er fremmet
5. Supplering av kontrollkomité. Meldt inn av valgkomiteen.
6. Orientering fra kontrollkomiteen vedr. behovet for instruks. Meldt inn av kontrollkomiteen.
Distriktsavdelingene og NORILCOs Ungdom kan fremme forslag til uttalelser og
endringsforslag til rammebudsjett for 2018. Vedtektene omtaler ingen frist for dette, men det
oppfordres til at forslag/endringsforslag sendes så tidlig som mulig, slik at ledermøtets
delegater gis mulighet til å sette seg inn i forslagene. Eventuelle forslag sendes
post@norilco.no
Dersom en distriktsavdeling ikke kan stille på Ledermøtet er det anledning til å gi fullmakt til
en annen distriktsavdeling, jf. vedtektenes § 9.4 Møterett. Signert fullmakt sendes
post@norilco.no eller fremvises på Ledermøtet.
Vedlagt innkallingen følger sakspapirer for Ledermøtet og program for helgen. Dette kan også
lastes ned fra NORILCOs nettside. Sakspapirene vil bli delt ut på Ledermøtet.
Spørsmål knyttet til deltagelse og gjennomføring av Ledermøtet 2017 kan rettes til daglig
leder Simen Brændhaugen 911 54 529 / simen@norilco.no
Velkommen!
På vegne av HS
vennlig hilsen

Jane Halvorsen
Styreleder

