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VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE
- OG NCFUs 10års
BURSDAGSFEIRING!
2013 - Ikke er hvilket som helst år!
Dermed har vi gleden av å invitere alle NCFUere til årets happening, et landsmøte dere aldri har sett maken til! Happeningen
finner sted på Haraldvangen, 25 minutter fra Gardermoen, 12-14. April!
Landsmøtet er preget av spennende og viktige agjørelser for NCFUs framtid. Og på lørdagen blir det skikkelig bursdagsfest.
Vi skal feire på NCFUvis. Og vi skal feire 10 år med innsats fra flinke folk, som har skapt en bedre hverdag for folk med
cøliaki.

Mye har skjedd på 10 år!
Fra en liten sommertur til Elverum med 15 deltakere, til en landsdekkende selvstendig ungdomsorganisasjon med over 1500
medlemmer! 14 velfungerende lokallag med fantastiske unge cøliakere som arrangerer alt fra landsdekkende leire til lokale
bakekurs. Sammen har vi tatt organisasjonen opp og fram. Flere medlemmer. Mer aktivitet. Og et godt grunnlag for videre
vekst. Det er status i 2013. Det synes vi krever en skikkelig jubileumsfeiring.

Fordi DU er viktig, skal DU bestemme!
Vi har gjort mye på 10 år. Hvordan skal det gå videre med NCFU i de 10 neste? Mange viktige avgjørelser skal tas, og vi
trenger at du er med på å ta dem.
Vi skal bli rekordmange på landsmøtet, med både gamle og nye fjes. Vi skal avgjøre satsningsområdene for året som
kommer. Og vi skal se tilbake på det året som har vært. Dere vil også for første gang bli presentert for prosjektene som
NCFU ønsker å starte opp, som virkelig symboliserer fremgangen for organisasjonen.
Det vil komme foredragsholder fra Landsorganisasjonen for norske barne- og ungdomsorganisajoner (LNU), som skal
snakke om lokallagsdrift. Dette vil bli et lærerikt foredrag om lokallagsstyrenes drift i fylkene, samt utfordringer og løsninger
på problemstillinger.

På lørdag blir det feiring!
På lørdagen kan vi by bursdagsfeiringen vi er så stolte over. Med ti lys på bursdagskake, ballonger, allsang og partyhatter. Vi
snakker også treretters middag, hvite duker og meget pent tøy. Underholdningen vil også tas til et nytt nivå med blant annet
stand-up komiker, utdeling av priser og besøk av hedersgjester. Vi vil på dette møtet sette standarden på hva alle NCFUére
kan glede seg til i fremtiden, se på det som en liten smakebit

Dette kan du ikke gå glipp av
Helgen vil bli preget av moro, læring og så mye mer. Dette er historie, så dette kan du rett og slett ikke gå glipp av! Vi sees
på Haraldsvangen 12.-14. april!
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2.INNKALLING TIL
LANDSMØTET
Hva kommer i innkallingen?
Dette er den andre innkallingen til landsmøtet. Her før dere praktisk informasjon. Samtidig som denne innkallingen
sendes ut, legges påmeldingsskjema ut på www.ncfu.no.
Legg merke til at landsmøtet 2012 bestemte at stemmerett skal fordeles etter hvor mange medlemmer det er i hvert
lokallag. Her ser du hvor mange stemmer ditt lokallag får på landsmøtet.

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 30.03.2012.

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 en, 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.

Hva koster det?
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NCFU dekker reise og opphold for en person fra hvert lokallag. For hver person dere vil sende utover dette, settes
det en pris på 1500 kroner pr. person. Merk deg at dette er penger lokallaget skal betale, ikke du selv som
privatperson.

Hvor melder vi oss på?
Påmelding ligger på nettsidene, under «For tillitsvalgte.» Når du melder deg på, kan du krysse av for om du er delegat
eller observatør. Hvis du er usikker er ikke det så farlig. Vi ordner opp i det når vi samles på Kongsberg.

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

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

Antall stemmer på
landsmøtet
21
10
5
0,5
3
11
7
4
2
3
12
3
5
3
2
5
3

Antall delegater:

2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
21

*antall medlemmer, som har
betalt kontingent siste to år

Hvordan kommer vi oss til Haraldvangen?
Vi setter opp en fellesbuss fra Oslo. Oppmøte utenfor Thon Hotel Opera. Den har følgende rute:
- Avgang Oslo utenfor Thon Hotel Opera, 17:00
- Avgang fra Gardermoen, 18:00
Alle skal i utgangspunktet bruke fellesbussen. Det betyr at dere må bestille fly og togbilletter slik at dere rekker å være
med på bussen fra de oppsatte tidene. NCFU dekker bare billigste reisevei, og det vil ikke være noe som er billigere for
NCFU enn at du reise med denne bussen.

Når kan vi reise fra Haraldvangen?
Ingen kan reise fra møtet før vi er ferdige på søndag. Avreise er satt til 15.00. Det gir følgende ankomsttider.
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- Gardermoen ca, 15:35
- Oslo ca 16:30

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

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!
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