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FRA: NFF region Osloområdet 

 

 

Regionleder fast plass i landsmøtedelegasjonen 

Bakgrunn 
Etter landsmøte 2021 ble det vedtatt en endring av sammensetting av Forbundsstyret. Etter denne 
endringen vil kun en av regionlederne sitte i Forbundsstyret og dermed ha en plass med forslags- og 
talerett på landsmøtet, NFFs øverste organ.  

Vi ser med bekymring på at våre øverste regionale tillitsvalgte og politiske ledere ikke skal ha en 
naturlig plass på landsmøtet. Dette vil gjøre jobben som bindeleddet mellom sentralt og 
lokalt/regionalt politisk arbeid svært krevende. Vi ønsker dermed å sikre at alle regionledere har en 
plass på landsmøtet. Vi foreslår dermed følgende:  

- I de fire regionene hvor regionleder ikke sitter i Forbundsstyret, får regionleder automatisk 
plass i sin regionale landsmøtedelegasjon. Øvrige medlemmer velges som normalt på  
regionens årsmøte første år i ny landsmøteperiode. 
 

- Delegasjonen konstituerer seg selv 
 

- Det velges en leder av delegasjonen. Denne kan være regionleder, men behøver ikke være 
det. 

Vi er opptatt av at det skal velges en leder av delegasjonen. Delegasjonene er ulike av størrelse, så 
behovet kan være noe ulikt. Vi ser at det de siste årene har vært en ordning med en leder i hver 
delegasjon som har sikret dialog og samarbeid på tvers og mellom delegasjonene. I noen 
delegasjoner har også leder tatt ansvar for å samle delegatene til felles møter, samt ledet disse. Vi 
tenker dette er en viktig funksjon som vi ønsker skal bli formalisert. Denne lederen kan være 
regionleder, men trenger ikke å være det. Derfor ønsker vi at delegasjonene selv skal konstituere seg 
ut ifra egne ønsker og behov.   

Vi håper at vi ved dette forslaget vil sikre at alle våre topptillitsvalgte får delta i viktige diskusjoner og 
debatter på landsmøte som igjen gir rammer og mandat videre til deres daglige arbeid for 
medlemmene og organisasjonen.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at regionledere som ikke sitter i Forbundsstyret sikres fast plass som 
landsmøtedelegat fra sin region. Øvrige delegater velges som vanlig på regionens første årsmøte i ny 
landsmøteperiode jf. Punkt 13.2 i NFFs lover og punkt 3.4 i vedtekter for regionene. 
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Den valgte delegasjonen konstituerer seg selv. Det velges en leder av og blant delegatene.  

 

Lovutvalgets kommentar: 
Lovutvalget ser at det er en utfordring at de fire regionlederne som vil sitte i delegasjonen fra sin 
region, hvorav den ene er personlig vara til Forbundsstyret, vil ha stemmerett på landsmøtet. 
Samtidig vil regionlederen som er medlem i Forbundsstyret, ikke ha stemmerett på landsmøtet. Alle 
regionlederne er tilknyttet NFF gjennom arbeidsavtaler som også gjør dem til ansatte i forbundet. 

 

Forbundsstyrets kommentar:  
Forbundsstyret støtter forslag til vedtak fra NFF region Osloområdet. 


