
PROSEDYRELISTE FOR LANDSMØTE I 
NORSK FOSTERHJEMSFORENING 

 
 

OPPGAVER ANSVARLIG  UTFØRT 

 
Før møtet: 

Vedtak om vertskap for Landsmøtet (fylkesforening) Hovedstyret/Landsmøtet  

Vedtak om tidspunkt Hovedstyret/arrangør  

Hotell avgjørelse / forhåndsbestilling Arrangør  

Avklare hilsningstaler med invitasjoner, invitasjon av 
eventuelle gjester 

Hovedstyret  

Vedtak om tema - fagdel - omfang Hovedstyret  

Oppsett av gjesteliste Sekretariatet  

Budsjett Landsmøtet  
foredragsholdere/eventuell deltakeravgift 

Hovedstyret  

Avtale med foredragsholdere/tidspunkt/honorar Sekretariatet  

Invitere lokale gjester til åpning (ordfører e.l.) Arrangør  

a) Kunstnerisk innslag ved åpningen 
b) Eventuell tur/utflukt lørdag 

Arrangør  

Invitasjon med nødvendige opplysninger til gjester Sekretariatet  

Melding til fylkesforeningene om Landsmøtet med 
tidsfrist for innsendelse av saker (10 uker før) 

Sekretariatet  

Oversikt over antall representanter 
fylkesforeningene kan sende på Landsmøtet 

Sekretariatet  

Påmelding til Landsmøtet 
Påmeldingsskjema for representanter, 
vararepresentanter, observatør, hovedstyre, 
kontrollutvalg og valgkomite. 

Sekretariatet 
 

 

Opplysninger ang. Landsmøtet og fagdelen 
publiseres i Fosterhjemskontakt 

Sekretariatet  

Landsmøtesaker i henhold til vedtektene (program), 
forslag til Landsmøtefunksjonærer 

Hovedstyret  

Innkalling med saksliste og saksdokumenter 
Opplysninger om reisemåte, hotell 

Sekretariatet  

Avklare med hotellet vedr.: 
- Hotellbestilling – antall rom (plenum + grupperom)  
- avtaler vedr. kaffepauser, tids- 
  punkt for måltider, oppgjør  
- kopieringsmuligheter / avklare kostnader 
- skaffe kursmapper, kulepenner, papir 

Sekretariatet  

Lage deltakerliste Sekretariatet  

Navneskilt, bordskilt og klubbe, stemme- og forslag-
sedler + stemmeseddel ved håndsopprekning  

Sekretariatet  

 
 
 
 
 



Innhold i Landsmøtemappen: 
- stemme og forslagssedler, nummerlapper 
- oppdatert deltakerliste, navneskilt, reisefordelings- 
  skjema 

Sekretariatet 
 

 

Ekstra sett med sakspapirer Sekretariatet  

Gaver til gjester, hilsningstalere, eventuelle 
foredragsholdere 

Arrangør  

Gaver til ”avtroppende tillitsvalgte” Sekretariatet  

Eventuelt sanger under middagen lørdag 
Eventuelt toastmaster middagen lørdag 
Ansvar for festmiddag og evt. dans 

Arrangør  

Pressen: 
- utsendelse av pressemelding i forkant av  
  Landsmøte 
- kontakt med lokalpressen 
- avtale med pressen på selve Landsmøtet   

 
Hovedstyret/sekretariatet 
 
Hver fylkesforening 
Arrangør 

 

 
Gjennomføring under møtet: 

Klargjøring av Landsmøtemapper Arrangør i samarbeid  
Med sekretariatet 

 

Registrering av deltakerne, utlevere mapper Arrangør i samarbeid 
Med sekretariatet 

 

Stand/bord for sekretariat 
- for salg av egenprodukter 
- utstilling av bøker 
- legge ut bestillingssedler 
- annet informasjonsmateriell 

Sekretariatet/arrangør  

Noe til innsamling av stemmesedler Arrangør  

Administrere åpningen 
- introduksjon og gaveutlevering 

Arrangør  

Praktisk koordinator (hotell) + Tekniske hjelpemidler Arrangør/sekretariatet  

Gjennomføring av Landsmøtesaker Møteledere/Hovedstyret  

Landsmøteprotokollen skrives på Landsmøtet Sekretærene  

Festmiddag Arrangør  

Avslutning Arrangør/Hovedstyret  

 
Arbeid etter møtet: 

Pressemelding fra Landsmøtet Redaksjonskomiteen  

Utskrift/underskrift av Landsmøteprotokollen Sekretariatet/Møteleder  

Utsendelse av Landsmøteprotokollen Sekretariatet  

Hotell oppgjør 
- reiseregninger, reisefordeling 

Sekretariatet  

Evaluering Hovedstyret/arrangør/ 
sekretariatet 

 

 


