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Sakliste for NVFs Landsmøte 9. april : 

 1. Åpning  

 2. Godkjenning av innkalling, mandater og fullmakter.  
Forslag til vedtak: innkalling, delegater og fullmakter godkjennes.  

 3. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.  
Forslag til vedtak: Hans Kåre Flø velges til å lede møtet. Audun 
Reithaug velges som referent. Heidi Enger og Inger Strand velges til å 
underskrive protokollen.  

 4. Årsmelding for 2015.  
Forslag til vedtak: Årsmelding for 2015 godkjennes  

 5. Regnskap for 2015.  
Forslag til vedtak: Regnskap for 2015 godkjennes  

 6. Innkomne landsmøtesaker.  
Vedtektsendring.

Gjeldende ordlyd i vedtektene §3 siste ledd er følgende: «Landsmøtet 
 godkjenner årsmelding, regnskap, 3-årig strategiplan, velger styre,  
 valgkomite, revisor og 2 delegater til underskriving av landsmøte- 
 protokollen, dessuten fastsetter det kontingenten, og tar budsjett til  
 orientering.» 

 Forslag til vedtak: Landsstyret foreslår følgende vedtektsendring: § 3 
 siste ledd får ny ordlyd: «Landsmøtet godkjenner årsmelding, regnskap, 
 budsjett, 3-årig strategiplan, velger styre, valgkomite, revisor og 2  
 delegater til å underskrive protokollen, dessuten fastsetter det   
 kontingenten.»  
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 7. Handlingsplan. 
Inneværende året skal brukes til å utarbeide ny strategiplan fra 2017 - 
2020, derfor gjøres det ingen endringer i gjeldende strategiplan. 
Forslag til vedtak: Strategiplan fra 2014- 2016 videreføres uten 
endringer.  

 8. Fastsettelse av medlemskontingent. 
Forslag til vedtak: Ingen endringer i kontingenten 

 9. Budsjett for 2017 
Forslag til vedtak: Budsjett for 2017 tas til orientering 

10.  Valg  
Valgkomitéen presenterer bakgrunnen for sin innstilling i vedlagte dokument. 

Styreleder

Birger Aasland Østlandet Velges for ett år Gjenvalg

Styremedlemmer

Per Arne Brunvoll Østlandet Ikke på valg Ett år igjen

Marion Rodgers 
Løseth

Vestlandet Ikke på valg Ett år igjen

Erling Riibe 
Ramskjell

Nord-Norge Velges for 2 år ny

Peter Wemö Sørlandet Velges for 2 år Gjenvalg

Varamedlemmer

May-Tordis Simonsen Nord-Norge Ikke på valg Ett år igjen

Hilde Selvikvåg Vestlandet Velges for 2 år ny

Valgkomité

Erik Hageler Østlandet Velges for ett år Gjenvalg

Kjell Reianes Vestlandet Velges for ett år ny

Revisor

BDO, Vinstra Velges for ett år Gjenvalg

Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas.




