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FRA: Forbundsstyret

Innkalling til Norsk Fysioterapeutforbunds Hovedlandsmøte 2022

27. september 2022

Til

Delegater:
Delegater fra NFF5 regioner, faggruppegruppeledere, leder NUF, nestleder Næringspolitisk råd og to
delegater tra FYSIO.
Delegater har tale-, forslags- og stemmerett.

ObservatØrer:
Redaktøren av Fysioterapeuten, leder av Kontrollutvalget, leder av Rådet for fysioterapietikk, leder
av Ankeutvalget for spesialistgodkjenning, leder av Lovutvalget, leder av Valgkomiteen, FYSIOs to
observatører i Forbundsstyret, én representant fra Seniorforum NFF, én av de tillitsvalgte i NFFs
sekretariat i saker som angår de ansatte, styrets leder i Fond til etter- og videreutdanning av
fysioterapeuter.

Møteplikt:
Forbundsstyrets medlemmer (har tale- og forslagsrett), generalsekretær (har talerett, forslagsrett i
saker vedrørende forbundets økonomi) og revisor (talerett i behandling av regnskap og budsjett).

Sted: Clarion Hotel og Congress Oslo Airport

Tid: Møtet starter 29. november kl. 1000 og avsluttes 1. desember kl. 1800.

NFFs ordinære landsmøte 2022 skal behandle følgende saker i henhold til NFFs lover punkt 13.4.2:
1. Valg av møteleder(e), referenter og to delegater til å underskrive protokollen
2. Forbundsstyrets regnskap og årsberetning for foregående år samt Kontrollutvalgets årsberetning
forelegges landsmøtet
3. Vedta verdigrunnlag og hovedmål
4. Vedta endringer i NFFs lover
5. Vedta rammebudsjett for forbundet, herunder Fysioterapeuten, for hvert av de tre påfølgende
regnskapsår, herunder fastsette kontingent
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6. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Forbundsstyret, Lovutvalget, Kontrollutvalget, Rådet
for fysioterapietikk, Ankeutvalget for spesialistgodkjenning, NFFs representanter til styret i Fond til
etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, Valgkomiteen, og revisor
7. Utnevne æresmedlemmer når det foreligger innstilling på slike fra Forbundsstyret
8. Godkjenne årsregnskapene og årsberetningene for Fond til etter- og videreutdanning av
fysioterapeuter for de tre foregående regnskapsårene
9. Vedta endringer i vedtektene for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
10. andre forhold som etter NFFs lover hører inn under landsmøtet.

Følgende kan fremme saker til landsmøtet:
Medlemmer kan ikke fremme saker direkte, men må gjøre dette gjennom:

• NFFs lovfestede råd eller utvalg
• Regionene
• Fag- og interessegrupper
• NUF

Forbundsstyret, NFFs lovfestede råd/utvalg, regionene og fag- og interessegruppene har rett til å få
behandlet saker på landsmøtet.

Praktisk informasjon
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. Reise bestilles via Neo online booking Tool. Det er booket overnatting til
alle delegater og observatører 29. november—i. desember. Dersom du har allergier, må vi ha beskjed
om dette i forkant. 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 som mottas senere enn to måneder etter at kostnaden oppstod, vil normalt
ikke bli behandlet.

Mer praktisk informasjon finner du på fysio.no Landsmøte 2022

Norsk Fysioterapeutforbund ønsker deg velkommen til Landsmøtet 2022!

Med vennlig hilsen
Norsk Fysioterapeutforbund

(sign) (sign)
Gerty Lund Stian Rugsveen Engen
forbundsleder generalsekretær
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FORSLAG TIL VEDTAK:
nnkafling ti Norsk Fysioterapeutforbunds Hovedandsmøte 2022 godkjennes.
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