
Hovedlandsmøtet 2022 

I 2022 avholdes NFFs Hovedlandsmøte, der det blant annet skal gjennomføres valg til 
Forbundsstyret og til NFFs råd og utvalg, og der rammebudsjett og kontingentsatser skal 
vedtas. Hovedlandsmøtet avholdes over tre dager: 29. november–1. desember. 

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. NFF dekker alle kostnader for delegater og 
observatører. Andre medlemmer som ønsker å delta må selv dekke utgifter til reise, opphold 
og overnatting. 

Tid og sted:  

Overnatting alle dager: 
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West 

Møtegjennomføring 29. november: 
Comfort Hotel Runway 

Møtegjennomføring 30. november og 1. desember: 
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West 

Det er bagasjeoppbevaring i tilknytning til møterommet på Comfort Runway. Det er fem 
minutters gåtur mellom Comfort Runway og Park Inn. 

Dersom det blir dårlig vær, vil hotellet stille med busstransport fra Comfort Runway til Park 
Inn etter møteslutt 29. november. Innsjekk på Comfort Runway gjennomføres som 
gruppeinnsjekk for å unngå ventetid. 

30. november arrangeres festmiddag. Antrekk: Pent. 

Saker til behandling:  

Saker til Hovedlandsmøtet ble bekjentgjort for alle medlemmer 27. september 2022 på 
fysio.no og for deltakerne i møtesystemet MyMeet. 

Møtegjennomføring: 

Møtestystemet MyMeet benyttes til sakspapirer, dagsorden, be om ordet, til å fremme 
forslag, og til avstemninger.  

NB: Alle som deltar på Hovedlandsmøtet, må ta med egen PC/eget nettbrett. Sjekk 
innlogging i forkant på den maskinvaren du skal benytte. Innloggingsinformasjon sendes alle 
deltakere på e-post.  

https://www.radissonhotels.com/no-no/hoteller/park-inn-oslo-airport-west
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/comfort-hotel-runway/
https://www.radissonhotels.com/no-no/hoteller/park-inn-oslo-airport-west


Opplæringsvideo 1 (hvordan logge inn og de viktigste funksjonene): 

https://www.youtube.com/watch?v=esxkHcCSeyc 

Opplæringsvideo 2 (søke permisjon og endre passord): 

https://www.youtube.com/watch?v=cM7TZoWSzrs 

Bruksanvisning for vanlige møtedeltakere (PDF): 

https://medias.mymeet.no/documents/FordegsomermtedeltakerinformasjonomMyMeet-
420674_1661270207410.pdf 

Opphold:  
Det er booket overnatting til alle delegater og observatører 29. november–1. desember. 
Dersom du har allergier, må vi ha beskjed om dette i forkant. 

Reise:  
Norsk Fysioterapeutforbund dekker reise tur/retur med billigste offentlige transportmiddel, 
inklusive utlegg til lokal transport. Ved bruk av egen bil refunderer forbundet et beløp 
tilsvarende billigste offentlige transportmiddel. 

Det er gratis parkering på Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West. Dersom du ønsker å 
parkere på Comfort Hotel Runway 29. november er det også gratis parkering, men p-bevis 
må hentes i resepsjonen. 

Bestilling av flybilletter: Flybilletter bestilles via bookingverktøyet “Neo online booking Tool”. 
De fleste deltakerne på Landsmøtet har fått e-post fra HRG 
Nordic.Neo.Migration Nordic.Neo.Migration@hrgworldwide.com med emne: «Welcome to 
Neo!» Denne eposten gir tilgang til bookingverktøyet. Dersom du ikke fått denne eposten 
eller ikke får logget deg inn, kontakt Linda Karakka-Michelsen – lkm@fysio.no. 

Lenke til 
bookingverktøyet: https://w.mykds.com/MA002/21.2.6555.0/connect/pages/Logon.aspx. 
Brukernavn: FYS_NO/og din e-post, meldt inn som e-post til organisasjonen. Dersom du ikke 
husker ditt passord, velg funksjonen “Forgot password”. 

Reiseregning:  
Alle utlegg, reiseregninger og krav om tapt arbeidsfortjeneste eller trekk i lønn skal 
registreres i Visma.Net Expense. Dekning av trekk i lønn dokumenteres og sendes 
til lonn@fysio.no. Krav om dekning sendes inn umiddelbart. Utbetaling skjer 15. og 30. i hver 
måned. 
 
Krav som mottas senere enn to måneder etter at kostnaden oppstod, vil normalt ikke bli 
behandlet.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DesxkHcCSeyc&data=05%7C01%7Cvr%40fysio.no%7C8070141711c54c0b0a4c08da9fbd2b63%7C89293f7bf0bf46cf9505c4b6902bca2d%7C1%7C0%7C637997932065096682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HhPaEgJo0V8xRj6s%2BpJLAaVXQ9rJrwqtr8zrWt7NdYI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcM7TZoWSzrs&data=05%7C01%7Cvr%40fysio.no%7C8070141711c54c0b0a4c08da9fbd2b63%7C89293f7bf0bf46cf9505c4b6902bca2d%7C1%7C0%7C637997932065096682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uw2e7309MOu4WwAzn2zSLXZdPLcuYybXCTc1OJmYFpo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedias.mymeet.no%2Fdocuments%2FFordegsomermtedeltakerinformasjonomMyMeet-420674_1661270207410.pdf&data=05%7C01%7Cvr%40fysio.no%7C8070141711c54c0b0a4c08da9fbd2b63%7C89293f7bf0bf46cf9505c4b6902bca2d%7C1%7C0%7C637997932065096682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=10f3VbMDQg%2BJnQrXzy73c0t2bcbUcbP%2B6sooEJ7ZMUo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedias.mymeet.no%2Fdocuments%2FFordegsomermtedeltakerinformasjonomMyMeet-420674_1661270207410.pdf&data=05%7C01%7Cvr%40fysio.no%7C8070141711c54c0b0a4c08da9fbd2b63%7C89293f7bf0bf46cf9505c4b6902bca2d%7C1%7C0%7C637997932065096682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=10f3VbMDQg%2BJnQrXzy73c0t2bcbUcbP%2B6sooEJ7ZMUo%3D&reserved=0
https://www.radissonhotels.com/no-no/hoteller/park-inn-oslo-airport-west
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/comfort-hotel-runway/
mailto:Nordic.Neo.Migration@hrgworldwide.com
mailto:lkm@fysio.no
https://w.mykds.com/MA002/21.2.6555.0/connect/pages/Logon.aspx
https://signin.visma.net/loginwebapp
mailto:lonn@fysio.no


Oppgi avdeling 210 og prosjektnummer 21000080 Landsmøte ved bestilling av reise og krav 
om refusjon av utlegg, tapt arbeidsfortjeneste eller trekk i lønn. 

Les mer ved å åpne linjen «Reiseregning for tillitsvalgte» på denne siden: «Om NFF» 

Har du spørsmål, kontakt Elin Bjor, erb@fysio.no. 

 

https://fysio.no/om-oss
mailto:erb@fysio.no

