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VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE
LANDSMØTE!

2013 – ÅRET MED TO LANDSMØTET
Landsmøtet til NCFU 2013 fant sted i april, slik som det pleier å være. Men denne gangen vedtok landsmøtet at alle framtidige
landsmøtet skal finne sted på høsten. Derfor blir det i år to landsmøtet i NCFU. Det ene på våren som vi allerede har hatt. Og nå også
ett møte i November.

Tilbake til Kongsberg
Som vi har gjort noen ganger tidligere nå, skal vi tilbake til Kongsberg vandrehjem. Da sparer vi penger som vi kan bruke på andre
ting iløpet av året.

Møtet er like viktig, selv om det er årets andre!
Selv om dette blir årets andre landsmøte, skjer det viktige ting på møtet. For første gang i NCFUs historie skal landsmøtet bestemme
budsjettet før budsjettåret starter. Tidligere har det jo vært sånn at landsmøtet først stemmer over budsjettet etter at det har gått tre
måneder av året.
Vi skal også vedta handlingsplan for neste år. Det er altså mye som skal bestemmes. Og vi trenger at lokallagene er med på å gjøre
beslutningene så gode som mulig!
I tillegg til møtet, blir det selvsagt også kursing, skolering og mye moro! Vi skal lære hvordan vi sammen kan gjøre NCFU til en
enda bedre og sterkere organisasjon, og vi skal ha det gøy mens vi gjør det!
1. Innkalling

nå – 2. innkalling senere!

Dette er den første innkallingen. Her angir vi tid og sted for landsmøtet. I andre innkallingen kommer mer informasjon. Hva det
koster, program og påmelding kommer med 2. innkallingen!

Dette kan du ikke gå glipp av
Stedet er altså Kongsberg vandrehjem på Kongsberg. Helgen du må sette av er 8-10. November!

Forslagskasse!
Nytt av året er at vi legger ut en forslagskasse. Her kan du sende inn forslag til ting du ønsker at NCFU skal bruke penger på. Eller
forslag til saker du vil at NCFU skal jobbe med. Eller det kan være noe du vil at NCFU skal gjøre. Som for eksempel et arrangement,
større sommerleir, materiell eller noe helt annet! Forslagskassa finner du på landsmøtesida på www.ncfu.no
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2.INNKALLING TIL
LANDSMØTET

Hva kommer i innkallingen?
Dette er den første innkallingen til landsmøtet. Praktisk informasjon og påmelding kommer med den andre innkallinga.
Legg merke til at landsmøtet 2012 bestemte at stemmerett skal fordeles etter hvor mange medlemmer det er i hvert lokallag.
Fordelingen blir den samme som på det første landsmøtet i 2013, så vi legger den ved her.

Hva er landsmøtet?
Landsmøtet er NCFUs høyeste organ. Her bestemmer lokallagene hvem som skal sitte i styret, hva styret skal jobbe
med, hvor mange arrangementer NCFU skal ha, og mye mye mer!
På landsmøtet er det lokallagene som bestemmer. Her har alle som kommer mulighet til å ta ordet og fremme egne forslag. Har du
noe du har lyst til at NCFU skal jobbe med, er dette stedet!

Hva vedtar vi på landsmøtet?
Vedtekter - organisasjonens lover. Det står det viktige ting som alle må forholde seg til.
Budsjett - Hvor mye penger skal NCFU bruke, og på hva?
Handlingsplan - Hva skal NCFU jobbe med? Styret sender ut forslag til handlingsplan 9. Mars.
Valg - Hvem skal sitte i styret? Det er det landsmøtet som bestemmer. Kanskje har du lyst? Les mer om dette senere .

Hvordan kan vi forberede oss til møtet?
Før møtet sender styret ut alle sine forslag til møtet. Da kan du lese hva styret mener. Men kanskje mener styret ting som ikke er bra?
Eller kanskje forslagene deres er mangelfulle? Det er ditt ansvar å sørge for at alt vi vedtar på landsmøtet blir så bra som mulig, sånn
at NCFU blir så bra som mulig. Hvis du leser grundig over papirene, og diskuterer dem med ditt lokallag, blir det enklere å påvirke
hva NCFU skal jobbe med.

Er det noen forslagsfrister?
Du kan foreslå å endre på alle vedtak på landsmøtet. Det eneste du må foreslå på forhånd er endringer i vedtektene. De må du sende
inn 14 dager før landsmøtet begynner, altså 25.10.2013

Hvor mange kan dra fra hvert lokallag?
Alle lokallagene kan sende så mange de vil, såfremt det er plass der vi skal bo. Ved stor pågang vil vi sørge for å prioritere slik at vi
får en mest mulig rettferdig fordeling mellom lokallagene.
Men NCFU betaler bare for en person fra hvert lokallag. Vil dere sende mer enn to, må dere betale dette selv. Før dere melder
dere på, må dere altså være sikre på at dere har penger til å betale for dere.

Hvor melder vi oss på?
LANDSMØTE OG JUBILEUM!
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Påmelding kommer med den andre innkallingen.

Hvor mange stemmer har mitt lokallag?
Dette er andre landsmøtet hvor stemmerett fordeles etter hvor mange medlemmer det er i hvert lokallag. I henhold til vedtektene er
stemmefordelinga basert på medlemstall pr. 31.12.2012.
Totalt antall medlemmer*:

1983

Lokallag

Antall medlemmer

Oslo og Akershus
Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord- Trøndelag
Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør- Trøndelag
Telemark
Troms
Vestfold
Østfold

419
190
105
9
64
211
146
75
34
56
246
54
109
67
44
92
60

I prosent av
medlemsmassen

2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Antall delegater:

*antall medlemmer, som har
betalt kontingent siste to år

Kan man være med selv om man ikke sitter i lokallagsstyre?
Ja! Men da må lokallaget ditt være villig til å betale.

Kan man være med selv om man ikke sitter i lokallagsstyre?
I henhold til vedtektene er det følgende sakslisten for møtet:
LM 01/13-2

Godkjenning av innkalling
- Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes med følgende merknader:

LM 02/13-2

Valg av møteledelse
- Ordstyrer
- Protokollfører
- Tellekorps
- Protokollunderskrivere
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Antall stemmer på
landsmøtet

21
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LM 03/13-2

Styrets årsberetning
- Sakspapirer kommer med sisteinnkallingen

LM 04/13-2

Årsregnskap for NCFU
- Sakspapirer kommer med sisteinnkallingen

LM 05/13-2

Behandling av vedtektene
- Sakspapirer kommer med sisteinnkallingen

LM 06/13-2

Handlingsplan for kommende periode
- Sakspapirer kommer med sisteinnkallingen

LM 07/13-2

Rammebudsjett for 2010
- Sakspapirer kommer med sisteinnkallingen

LM 08/13-2

Budsjett for 2009
- Sakspapirer kommer med sisteinnkallingen

LM 09/13-2

Uttalelser

LM 10/13-2

Andre innmeldte saker

LM 11/13-2

Valg
- Styre
- Valgkomité
- Revisor

Vi gleder oss!
Landsmøtet kommer til å bli veldig hyggelig. Det er nemlig ikke bare møter. Vi skal lære deg hvordan du kan skape masse glutenfri
aktivitet i lokallaget ditt der du bor. Også skal vi selvsagt ha det gøy sammen!

LANDSMØTE OG JUBILEUM!

