NORSK CØLIAKIFORENINGS UNGDOM

1. INNKALLING LANDSMØTET 2016
Scandic Nidelven Hotell, Trondheim
21-23. oktober
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1. INNKALLING TIL LANDSMØTET 2016
HVA FINNER DU I DENNE INNKALLINGEN?
Dette er den første innkallingen til NCFUs landsmøte 2016. Den inneholder tid og sted for møtet, angir viktige
frister og steder hvor man kan sende inn forslag.

TID OG STED FOR MØTET
Møtet blir på Scandic Nidelven hotell i Trondheim, hotellet som ti år på rad har vunnet kåringen av norges
beste hotellfrokost. Møtet kommer til å starte med middag klokken 19:00 på fredag, før vi går over til å gi felles
informasjon om helgen og har sosialt opplegg etterpå. Vi oppfordrer alle til å komme til klokken 19:00 på
fredag, men dersom det skulle være vanskelig å rekke opplegget på fredag, er det mulig å ankomme senere
også. Vi tar sikte på å avslutte møtet senest klokken 14.00 på søndag.

FORSLAGSFRISTER
I henhold til vedtektene må forslag til endringer i vedtektene må være sendt inn til sentralstyret senest 14 dager
før møtet starter. Har du forslag til endringer i vedtektene må de sendes til post@ncfu.no innen 7. oktober
klokken 19:00.
Det er mulig å levere endringsforslag til alle andre saker iløpet av landsmøtet, med unntak av valg, hvor det vil
settes en frist for å endre valgkomiteens forslag under møtet.
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SAKSLISTE
Av vedtektenes §4.1.4 framgår det at landsmøtet skal behandle disse sakene:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteledelse
- Ordstyrer
- Protokollfører
- Tellekorps
- Protokollunderskrivere
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap
5. Vedtekter
6. Handlingsplan
7. Budsjett
8. Uttalelser
9. Andre innmeldte saker
10. Valg

VI VIL GJØRE STAS PÅ DEG
I tillegg til at vi skal ha møte, så har vi lyst til å gjøre sats på alle som gjør en innsats som tillitsvalgt i
organisasjonen. Og vi er allerede igang med å planlegge overraskelser!

VI SEES I TRONDHEIM!
Det vil senere komme innkallinger med saksframlegg, informasjon om påmelding, pris og annen praktisk
informasjon. Men nå vil vi oppfordre deg til å sette av datoen og gjøre deg klar for landsmøtehelg i NCFU!

