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Det er en sann glede å endelig få anledning til å 

invitere deg til vårt Landsmøte (LM). Et Landsmøte som 

for oss blir veldig annerledes enn tidligere år. 

Vanligvis inviterer vi alle våre medlemmer til å delta på 

LM på vår regning, noe vi ikke får til i 2020. Dette er 

en konsekvens av covid-19 situasjonen vi enda befinner 

oss i, og delvis fordi våre midler ikke strekker til. 

Likevel skal vi gjøre vårt beste for å arrangere og 

gjennomføre et godt LM. 

Landsmøte 19-20 september   Lørdag 11-15,  Søndag 10-15 

Landsmøtet skal behandle: (saksliste til Landsmøtet)  

a) Årsberetning  

b) Regnskap og revisjonsberetning for begge år i perioden  

c) Utviklingsplan for de kommende 2 år  

d) Andre saker og innkomne forslag  

e) Vedtektsendringer  

f) Rammebudsjett for de kommende 2 år  

g) Valg av: Nestleder, 3 styremedlemmer og 1. og 2. 

varamedlem 

h) Valg av valgkomite 

Valg av leder og nestleder gjøres ved annen hver LM, så 

leder er derfor ikke på valg i 2020. Halvparten av 

styremedlemmene blir også valgt for 4 år så i teorien 

skulle bare 2 plasser vært på valg. Likevel vil det i 

2020 være 3 plasser, da et styremedlem valgte å trekke 

seg før Landsmøte.  

Jeg ønsker også å berømme valgkomiteen som har bidratt 

til å fremskaffe en flott liste med kandidater til de 

ledige styreplassene.  

Her følger en oversikt over hvem som har innehatt de 

ulike vervene i perioden vi nå har hatt 2018-2020. 
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Forberedende møte blir altså holdt lørdag 19.sept fra kl 

11-15. Lunsj mellom 12.30-13.00 da blir det pause.  

 

På dette møte vil dere få en gjennomgang av sakspapirene, 

slik at dere kan stille de spørsmål dere måtte ha til 

dem. Styrekandidatene vil presentere seg kort (2-5 

minutter). Vi vil gå gjennom hvordan stemmingen skal 

foregå og hvem har ansvar for å telle stemmene. Og alt 

det tekniske skal bli testet, slik at alle utfordringer 

blir håndtert. Hvilket betyr at det ikke bare er oss i 

Hovedstyret (HS) som må forberede oss til LM, det må dere 

også gjøre. I tillegg håper vi at dere som deltar stiller 

mange gode spørsmål til oss og til dem.  

 

For å kunne delta på LM digitalt må man følgende: 

1. Være registrert på zoom for å få tilgang 

2. Delta med fullt navn og bilde 

 

For å delta på LM må man ikke være medlem, men man har 

ikke forslagsrett eller stemmerett.  

 

Det er også viktig å merke seg at vår Landsmøte protokoll 

blir sendt til alle medlemmer og lagret offentlig på vår 

webside. Dersom man av sikkerhetsmessige hensyn, der liv 

og/eller helse er i fare, ikke kan delta under disse 

premisser, kan man sende en henvendelse til 

leder@barnevernsforeldrene.no.  

 

I utgangspunktet skal alle deltakere kunne identifiseres 

av kontrollorganene våre.  
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