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Oslo, 19. mai 2022

NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND (NAAF)
LANDSMØTE 2022
INNKALLING

I henhold til NAAFs vedtekter § 6-2 første avsnitt innkalles det til landsmøte i organisasjonen.
Tidspunkt:

Fredag 23. september – søndag 25. september 2022

Sted:

Scandic Asker

Fredag 23. september kl. 17.30 starter vi med et faglig foredrag.
Tema for dette vil bli publisert senere.
Fredag 23. september kl. 18.30 får vi besøk av Askers ordfører Lene Conradi.
Den offisielle åpningen av landsmøtet vil finne sted fredag 23. september, kl. 19.00.
Møtet starter lørdag 24. september kl. 09.00.
Møtet slutter søndag 25. september kl. 14.00.
Saksdokumentene vil foreligge en måned før landsmøtet, jf vedtektene § 6-2 annet avsnitt.
En e-post med lenke til NAAFs nettside hvor sakspapirene vil bli lagt ut, blir sendt delegatene.

Representasjon:
Delegater og varadelegater må være lovlig valgt på årsmøtet i regionen.
Det vises til vedtektene § 4-8 annet avsnitt bokstav g) nr. 8).
Valgene må fremgå av godkjent protokoll fra årsmøtet i den enkelte region. Forfalt kontingent
må være betalt, jf. vedtektene § 2-2, fjerde avsnitt.
Varadelegater og observatører:
Det vil bli anledning for regionene og NAAFU å stille med varadelegater og eventuelle
observatører.
Informasjon om antall varadelegater og observatører fra hver region vil bli sendt
regionssekretærene så snart dette foreligger. Forfalt kontingent må være betalt.
Lenke til elektronisk påmelding og praktisk informasjon vil bli sendt ut i løpet av mai d.å.
Frist for påmelding: mandag 20. juni 2022.
Spørsmål kan rettes til organisasjons- og administrasjonssjef Hanne Dyran,
hanne.dyran@naaf.no eller tlf. 415 62 106.
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