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Oslo, 20. januar 2022
VALG AV DELEGATER OG VARADELEGATER TIL LANDSMØTET 2022
Det nærmer seg årsmøte i regionene, og ett av punktene på sakslisten er valg av delegater
med varadelegater til landsmøtet.
Beregningen av antall delegater i regionene går frem av vedtektene § 6-3, første avsnitt
(Representasjon).
Hver regions representasjon beregnes ut fra fylkene i regionen. For hvert fylke får
regionen en landsmøterepresentasjon på minimum en – 1 – delegat, maksimum
seks – 6 – delegater i forhold til det samlede medlemstallet i fylket pr. 1. desember
året før landsmøtet.
Basert på medlemstallet i hvert fylke per 1. desember 2021 har Forbundsstyret i sitt møte
9. desember 2021 fattet vedtak om følgende antall delegater pr. region:
Delegater per region
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Østafjells
Agder
Vest
Midt
Nordland
Nord
Totalt

6
12
4
3
12
6
12
11
6
6
78

Vi gjør oppmerksom på at alle delegater og varadelegater må være medlemmer i NAAF.
Forfalt medlemskontingent må være betalt.
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Stemmerettsalderen er 15 år, og delegater som velges, må være fylt 15 år på
valgtidspunktet.
Vi anbefaler at regionenes årsmøter velger flere varadelegater. Erfaringsmessig vil det
forekomme forfall blant delegatene. Et tips vil kunne være at årsmøtet vedtar og
selvfølgelig protokollerer at regionstyret får fullmakt til å utnevne nye varadelegater hvis
den situasjonen skulle oppstå at samtlige årsmøtevalgte varadelegater er blitt
benyttet/forespurt.
Hvis regionene ønsker at eventuelle varadelegater skal være til stede under landsmøtet,
må reise- og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte region med mindre den enkelte
varadelegat må tre inn i landsmøtet som delegat på grunn av gyldig forfall fra valgt
delegat.
Det vil bli anledning for regionene på egen regning å sende observatører til landsmøtet. Vi
gjør oppmerksom på at observatørene i denne forbindelsen ikke vil ha tale- og
forslagsrett, jf. vedtektene § 6-1 (Myndighet og sammensetning).
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det av hensyn til kapasiteten ved
landsmøtehotellet vil kunne bli nødvendig å regulere antallet varadelegater og
observatører fra hver region som vil få anledning til å følge landsmøteforhandlingene. Vi
vil komme tilbake med nærmere informasjon om antall varadelegater/observatører det vil
være anledning til å sende til Landsmøtet 2022.
Valg av delegater med varadelegater må fremgå av protokoll fra årsmøtet i den enkelte
region. Dette gjelder også eventuell fullmakt til regionstyret til å supplere delegatlisten.
Protokollen må være signert av godkjente protokollunderskrivere valgt av det enkelte
årsmøte. Protokollen skal sendes til NAAFs sekretariat straks denne foreligger i
undertegnet stand.
NAAFU
NAAFU skal velge fire delegater til landsmøtet på sin landskonferanse, se vedtektene
§ 6 – 1 (Myndighet og sammensetning), annet avsnitt, bokstav c).
Lykke til med valg av delegater til landsmøtet i 2022!
Med vennlig hilsen
for Norges Astma- og Allergiforbund

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær
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