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INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 21.04.2018  

Til   

Fylkesforeningene i Norsk Fosterhjemsforening 

Kontrollutvalget 

Valgkomiteen 

 

Hovedstyret i Norsk Fosterhjemsforening innkaller til ekstraordinært landsmøte lørdag 

21.04.2018. Bakgrunn for ekstraordinært landsmøte er krav fra 15 fylkesforeninger om 

ekstraordinært landsmøte.   

Foreningen har ingen mulighet til å overholde tidsfrister jfr. §3-2 i vedtektene, og til 

foreningens beste, og av budsjettmessige årsaker gjennomføres ekstraordinært landsmøte i 

forbindelse med organisasjonskurset.  Kontrakt med hotellet i forbindelse med 

organisasjonskurset 2018 kan ikke sies opp, og kurset må gjennomføres som planlagt.   

 

Tid: Lørdag 21.04.2018 fra kl. 10.00 – 13.00  

Sted: Quality Hotel Olavsgaard   

 

I forbindelse med organisasjonskurset er det bestilt overnatting fra fredag til søndag på 

Quality Hotel Olavsgaard.    

 

Program 

1) Mistillitsforslag til kontrollutvalget 

2) Eventuelt valg av nytt kontrollutvalg               

3) Suppleringsvalg til valgkomite 

4) Valg av ny nestleder til hovedstyret 

 

Sakspapirer 

Sakspapirer i forbindelse med valgene vil bli lagt ut på intranett da kandidater foreligger, 

seinest 13.04.2018. Fylkesforeningene har frist til 10. april for sine forslag til kandidater til i 

alt 7 verv. Minimum 3 kandidater til kontrollutvalg, minimum 2- 3 kandidater i valgkomiteen, 

minimum 1 kandidat til nestledervervet i hovedstyret.   

Kandidatene må være forespurt og sagt ja til vervet. Det er også åpent for benkeforslag i det 

ekstraordinære landsmøtet. Disse må også være forespurt og sagt seg villig. Norsk 

Fosterhjemsforening har ingen fungerende valgkomite, og av den grunn sendes det ikke ut 

innstilling – noe som medfører at alle foreslåtte kandidater vil være på valg. Det gis tre 

minutter til hver kandidat for presentasjon og spørsmål fra delegatene.   

Kandidater til kontrollutvalget kan ikke inneha andre verv. 
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Delegater 

Det vedlegges en oversikt over antall delegater fylkene har per 31.12.2017. Delegatene 

velges av fylkesstyrene og det velges vararepresentanter i samme antall som delegater.  

Delegatene må også være betalende medlemmer på tidspunktet for avviklingen av 

ekstraordinært landsmøte (det samme gjelder for observatører). Lister over betalende 

medlemmer ble oversendt fylkene tidlig i mars 2018.   

 

Påmelding  

Frist for påmelding til ekstraordinært landsmøte er satt til 15.04.2018. Liste over antall 

delegater følger innkallingen. Beregningen er gjort ut fra betalende medlemmer per 

31.12.2017 etter §§ 2-1 og 2-3.  

Egen påmelding uavhengig av organisasjonskurset. Påmelding sendes 

post@fosterhjemsforening.no på eget skjema. 

 

 

Hotellet  

Viser til invitasjon til organisasjonskurs 

 

Reisekostnader 

Det blir benyttet reisefordeling mellom delegatene. Skjema leveres i det ekstraordinære 

landsmøte. 

 

Vedlegg: Fylkesvis beregning av delegater  

Vedlegg: Skjema for påmelding til ekstraordinært landsmøte 

Vedlegg: Tre stk. skjema for forslag på kandidat til de forskjellige verv. NB fylkene legger i 

tillegg med en presentasjon av hver kandidat. 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening  

Dato: 20.04.2018 

 

Med vennlig hilsen  

Hovedstyret 

mailto:post@fosterhjemsforening.no

