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LANDSMØTET 2016
SCANDIC PARK HOTEL, SANDEFJORD, 23. - 25. NOVEMBER
Delegater – ”påmeldingsfrist” til landsmøtet
Det vises til tidligere utsendt varsel om landsmøtet (sendt samtlige medlemmer i juli), og rundskriv 2/16
”Delegater” der det også ble varslet om at melding om hvem som skal representere lokalavdelingene må
være sekretariatet i hende INNEN 24. oktober.
Påmeldingen gjøres via psykologforeningens nettsider: http://www.psykologforeningen.no/medlem/kursog-utdanning/kongresser-konferanser-seminarer2/landsmoete-2016
For spørsmål vedr. påmelding ta kontakt med Tone S. Naglestad i sekretariatet,
tone.s.n@psykologforeningen.no
Dersom lokalavdelingen innen 24. oktober ikke har klarert hvem som blir delegater, må det tas kontakt
med generalsekretær Ole Tunold i sekretariatet (ole@psykologforeningen.no)
Vi gjør oppmerksom på at i NPFs lover § 13 om kontingent heter det bl.a.:
”Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett i foreningens anliggender og kan ikke
velges til tillitsverv”
Medlemmer som er på fast trekk for kontingentinnbetaling vil ikke omfattes av denne bestemmelsen.

Landsmøtesakene og landsmøtepapirer
Beretningene og landsmøtesakene, med forslag til vedtak etc., er presentert i to hefter. Disse er publisert
på nettsiden og sendt til lokalavdelingene i e-post 28. september. Trykte utgaver sendes lokalavdelingene
i uke 41 i henhold til antall delegater i lokalavdelingen
Lokalavdelinger som allerede i oktober vet at de vil fremme vedtaksforslag til landsmøtesakene, kan
sende inn disse forslagene, helst med begrunnelse, til sekretariatet innen 24. oktober.
Eventuelle innsendte vedtaksforslag sendes deretter til alle lokalavdelingene og landsmøtedelegatene.
For ordens skyld understrekes at nye saker ikke kan føres på sakslisten. Se for øvrig NPFs lover § 4 (jf.
NPFs nettside, www.psykologforeningen.no, under ”Lover/forskrifter”).

Vi minner også om ”Normalvedtekter for lokalavdelinger” § 7B og § 8 (jf. NPFs nettside,
www.psykologforeningen.no, under ”Lover/forskrifter”) som omhandler behandlingen av landsmøtesaker
og valg av delegater til landsmøtet.

Innføringskurs for nye delegater
Tirsdag 22. november kl. 17.00 – 19.00 arrangeres det ”Innføringskurs for nye delegater”.
Mange delegater deltar på landsmøtet for første gang. Kurset er derfor et tilbud til delegater som ønsker
en gjennomgang av landsmøteopplegget og hvordan det fungerer, rent teknisk. Kurset pleier å bli evaluert
som svært nyttig. Vi oppfordrer nye delegater til å delta på dette kurset.
Sammen med melding til sekretariatet om lokalavdelingens delegater, må det også meldes hvilke
delegater som skal delta på kurset.

Reise
I vår ekspedisjon som går ut i begynnelsen av november vil deltagerliste bli utsendt sammen med
ytterligere informasjon om landsmøtet.
Vi ber deltakerne på landsmøtet gjøre reisen så rimelig som mulig.
Vi ber alle avdelinger og delegater forsøke å få gunstigst mulig pris ved bestilling av fly-/ og togbillett.
Billigste reisemåte (fly, tog, buss, båt) dekkes. Billetter bestilles av den enkelte og refunderes av NPF ved
levering av reiseregning med kvitteringer. Delegater som ikke ønsker å legge ut for reisen kan bestille
billetter gjennom NPF ved adm. sekretær Tone S. Naglestad tone.s.n@psykologforeningen.no.
Reiseregning utleveres på konferansen eller lastes ned fra nettsiden vår; www.psykologforeningen.no og
må sendes innen 20. desember 2013.
Det gis mulighet til å benytte fly til Oslo Lufthavn Gardermoen for deltakere fra Finnmark, Troms,
Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. For å
kunne fly direkte til Torp er det viktig at du sjekker pris, det kan være uforholdsmessig mye dyrere enn å
fly til Gardermoen fra enkelte steder. Husk at billetter som bestilles tidlig, ofte bare koster en tredjedel
sammenlignet med dem som kjøpes den siste uken før avreise.
For reiser med tog og/eller buss er det hensiktsmessig å kjøpe og betale reisen selv, og sende regning til
NPF i etterkant av konferansen. Togbilletter skal ikke kjøpes gjennom reisebyrået.
Reiseregning for utlegg kan sendes inn før landsmøtet.
Vi ønsker lykke til med forberedelsene til landsmøtet!
Vennlig hilsen

Ole Tunold
Generalsekretær

