
 
  

 

         Oslo 21.06.2021 

Kjære komiteer, distriktsavdelinger og NORILCOs Ungdom! 

 

Det er herved en glede for hovedstyret å ønske velkommen til Ledermøtet 2021. Ledermøte vil i år 
gjennomføres sammen med jubileumshelgen som arrangeres i forbindelse med NORILCOs 50 års 
jubileum.  

Innkalling sendes jmf. § 9.3 i våre vedtekter.  

§ 9.3 Innkalling til ledermøtet 
Innkalling sendes alle distriktsavdelingene og NORILCOs Ungdom 30 dager før møtets begynnelse. 
Denne skal inneholde informasjon om hvor og når Ledermøtet skal avholdes samt saksliste, 
gjeldende frister og program, hovedstyrets beretning og regnskap, samt hvilke saker som skal opp i 
henhold til § 9.6 Saksliste for ledermøtet. 

 

Tid for ledermøte: Fredag 22. oktober 2021 kl. 15.00 

Sted: Scandic Oslo Airport  

Frist for påmelding er 20. september 
 
Frist for innlevering av saker er 15. september 

Endelig innkalling med full saksliste sendes 21. september 
 

Deltagelse 

Det er våre vedtekter som legger føringer for deltagelse på ledermøtet. Vedtektenes § 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. Valgkomité og kontrollkomité har møteplikt. 

NORILCOs distriktsavdelinger kan møte med 2 representanter fra sin avdeling. Distriktsavdelingene 
dekker representant nr. 2. Hovedstyret kan stille i sin helhet. 
 
Saksliste for ledermøtet  
Ledermøtet har følgende saksliste:  
 
1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse og 
sammensetning  
2. Innkomne forslag  
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode  
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning  



 
  

5. Årsberetning kontrollkomité  
6. Presentasjon av valgkomiteen og deres arbeid  
7. Revidering av rammebudsjett ved behov  

 

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. 

Program for ledermøtet og resten av helgen sendes i etterkant. Sakspapirene vil bli lagt ut på våre 
nettsider, sendt deltagere per epost samt delt ut på ledermøtet. Spørsmål knyttet til deltagelse og 
gjennomføring av ledermøtet 2021 kan rettes til daglig leder Roy Aleksander Farstad, tlf: 959 43 533, 
eller på epost: roy@norilco.no   

 

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 på selve Ledermøte, men på 
jubileumshelgen kan distriktsavdelinger og NU sende så mange de selv ønsker. Man bærer da selv 
kostnadene for de ekstra deltagerne. 

Deltakeravgift per deltager er kr 4800 i tillegg til eventuelle reisekostnader. Dette inkluderer 
jubileumshelgen, hotel og måltider. Alkohol dekkes ikke av NORILCO. 
 

Alle deltakere må ha egen gyldig reise- og avbestillingsforsikring. 
 

Egen invitasjon til jubileumshelgen vil bli sendt separat, men det er samme påmeldingslenke.  
Påmelding til ledermøte og jubileumsfest gjøres gjennom denne lenken: 
https://forms.office.com/r/cc7dUT6Pbz 

 
 

 

På vegne av Hovedstyret 

 

 

Jane Halvorsen 

https://forms.office.com/r/cc7dUT6Pbz
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