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INNKALLING TIL NSRs LANDSMØTE 2022  
  
NSRs landsstyre innkaller med dette til NSRs 47. landsmøte 23-25. september for 

behandling av vedtektsfestede saker. Landsmøtet finner sted på Scandic Alta. 
Paragrafene det refereres til i dette brevet er fra NSRs gjeldende vedtekter som kan leses i 
sin helhet her.   

  

VIKTIGE FRISTER FOR DELEGATER OG DELTAKERE:   
  

9. august: vedtektsendringsønske fra lokallag, følger av § 22  

24. august : Saksliste klar fra landsstyret, følger av § 6.6   

9. september: Fullmaktsskjema fra lokallagene  

15. september: Sakspapirer klar fra landsstyret, følge av § 6.6   

19. september: Resolusjoner må sendes inn   

23-25. september: Gjennomføring av NSR sitt landsmøte, Scandic Alta 

 

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER   

Landsstyrets forslag til saksliste for landsmøtet skal etter § 6.6 foreligge senest 30 dager 

før landsmøtet, og ligger tilgjengelig på nsr.no, Landsmøtet kan selv med alminnelig flertall 

etter § 6.4 endre på sakslisten.   

Saksdokumenter og øvrig informasjon blir lagt ut fortløpende på nsr.no. Det blir gitt 

beskjed til organisasjonsleddene gjennom epost, samt på NSRs facebookgruppe, så snart 

nye saker eller viktig informasjon blir publisert. Etter § 6.6 blir siste frist for 

tilgjengeliggjøring av sakspapirer mandag 15. september. NSRs vedtekter regulerer ikke 

lokallagenes eller muligheter til å fremme saker ut over at landsmøtet selv kan endre på 

sakslisten, se ovenfor. Organisasjonen oppfordres likevel til så snart som mulig å melde 

inn til sekretariatet eventuelle saker man ønsker behandlet.   

VALG, RESOLUSJONER, VEDTEKSTENDRINGER   
  

Valgkomiteen vil selv kommunisere til organisasjonen vedrørende valg til tillitsverv som 

skal gjøres av landsmøtet etter § 6.4. Nederst på denne nsr.no-siden finner dere ut hvem 

som sitter i valgkomiteen. Landsstyret, ungdomsutvalget samt SOL-styret er alle i sin 

helhet på valg. I tillegg skal ny valgkomite samt kontroll-/fullmaktskomite til landsmøtet 

2022 velges.   

 

https://nsr.no/wp-content/uploads/2021/04/NSRs-vedtekter-2020.pdf
https://nsr.no/wp-content/uploads/2021/04/NSRs-vedtekter-2020.pdf
http://www.nsr.no/aktuelt/lm22
https://www.facebook.com/nsrorg
https://nsr.no/aktuelt/LM22
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Mulighet for vedtektsendringer reguleres av § 20. Fristen som følger av dette er for NSRs 

lokallag 9. august 2022.   

  

Resolusjoner (kalt landsmøteuttalelser i § 6.4) kan med fordel på forhånd sendes inn til 

sekretariatet innen 19. september som vil sørge for eventuell oversetting og distribusjon til 

landsmøtedeltakere. 

   

DELEGATER OG FULLMAKTER   
  

NSRs lokallag sender delegater til landsmøtet i henhold til § 6.2. Lokallagenes medlemstall 

for 2020 og 2021 er revidert av Enter Revisjon Finnmark AS og er endelig. I alt kan 80 

delegater delta med fulle rettigheter på landsmøtet 2022. Lokallagenes utsending av 

delegater er likevel avhengig av utfylt årsrapportskjema og innsendte årsmøtepapirer. 

Fullmaktsskjema for delegatene sendes også ut til lokallagene primo september og skal 

være sekretariatet i hende i utfylt og signert stand senest fredag 9. september.   

   

ØVRIGE DELTAKERE/REPRESENTANTER   
  

Landsstyret, NSR-U, SOL, valgkomiteen og NSRs sametingsgruppe plikter etter § 6.3 å 

møte på landsmøtet. Medlemmer av disse styrer og utvalg har tale- og forslagsrett, men 

ikke stemmerett. Landsmøteforhandlingene er tradisjonelt åpne for alle NSRs medlemmer, 

andre gjester og observatører.   

   

MEDLEMSKONTINGENT   
  

Alle landsmøtets delegater og representanter for øvrige landsmøtevalgte styrer og utvalg 

skal ha betalt medlemskontingent for 2022 før landsmøtet.   
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SPØRSMÅL   
Spørsmål om landsmøtet kan rettes til hovedsekretariatet på mail nsr@nsr.no eller telefon: 
+47 950 18 809. 

Spørsmål om saksliste og saksdokumenter kan rettes til Vidar Andersen på mail 
vidar@nsr.no eller + 47 952 28 468 

 

Buerie båetede rïjhketjåanghkose!   

  

Dearvvuođaiguin | med vennlig hilsen   

/sign./             

Vidar Andersen           

Jođiheaddji | leder           

  

  

VEDLEGG   
1. Lokallagenes medlemstall og delegatfordeling.  

Etter vedtektenes § 6.2 beregnes delegatfordelingen av gjennomsnittet av antall 

betalende medlemmer de to siste årene før landsmøtet. Det vil si at medlemstallene 

for 2020 og 2021 summeres og deles på to (og rundes opp til nærmeste hele tall).  

  

2. Fullmaktsskjema 
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