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FORBEREDELSER TIL NAAFS LANDSMØTE 2022
Et landsmøte er en begivenhet vi ser fram til med glede og forventning. Organisasjonens
øverste organ skal behandle og vedta en rekke viktige og formelle saker. I tillegg er
landsmøtet en viktig møteplass for alle som jobber for å gjøre Norge friskere, både
tillitsvalgte og ansatte.
Et landsmøte krever forberedelser både ute i organisasjonen og i administrasjonen.
Vi har etablert en nettside for landsmøtet, og der vil dere også finne all informasjon om
Landsmøtet 2022.
Nettsiden finner dere her: Landsmøte 2022
Nytt av året er at det også lages et digitalt kurs som tar for seg forberedelser og det å være
delegat på et landsmøte. Det digitale kurset vil bli lansert tidlig i februar.
På nettsiden ligger også skjemaer som skal benyttes for innsendelse av diverse forslag.
Der finner dere følgende skjemaer:
•
•
•

Forslag til endringer i vedtektene
Forslag på kandidater til valgkomiteen
Forslag til saker til landsmøtet

Det oppfordres til å sette temaene på sakskartet for styremøter dere skal ha fremover.
Svarfrist og hvor skjemaene skal sendes, fremgår av det enkelte skjema.
I tillegg finner dere også informasjon om valg av delegater og varadelegater på nettsidene.
Delegater skal velges på årsmøtene i regionene.
Vi minner også om valgkomiteens melding om forslag på kandidater til forbundsstyret og
kontroll- og klageutvalget (KKU) innen 1. mars 2022. Dette ble offentliggjort i AstmaAllergi
i desember 2021 og ligger publisert på nettsiden.
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Praktisk om deltagelse på Landsmøtet 2022
Formell innkalling til landsmøtet vil komme i mai. For at det skal bli likt for alle, dekker
NAAFs sentralledd reise og opphold for delegater, men med lik egenandel på 4 500 kroner
per delegat. Ønsker regionene å ha med observatører/varadelegater, vil den enkelte
region måtte dekke alle utgiftene til disse. Vi vil komme tilbake med informasjon om antall
observatører, da dette vil avhenge av plass på hotellet.
Landsmøtet avholdes 23. – 25. september 2022 på Scandic Asker hotell, Askerveien 61,
1384 Asker.
Ytterligere praktisk informasjon vil komme senere.
Følg med på https://www.naaf.no/om-naaf/landsmote-2022/
Eventuelle spørsmål om landsmøtet kan rettes til:
Hanne Dyran, organisasjons- og administrasjonssjef og prosjektleder for Landsmøtet 2022.
E-post: hanne.dyran@naaf.no
Vi ønsker lykke til med forberedelsene til NAAFs landsmøte 2022!
Med vennlig hilsen
for Norges Astma- og Allergiforbund

Atle Ruud
Forbundsleder

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær
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