
1. innkalling til ordinært Landsting 2022

Med hjemmel i vedtektenes § 6-1 og 6-2 kalles det med dette inn til ordinært
Landsting i Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser.

Sted: Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo

Tid: 29. til 30. oktober, 2022. Antatt møtestart er 09.00 den 29. oktober. Det vil
gjennomføres landstingforberedende kurs fredag den 28. oktober på Quality Hotel
33.

Fredagen på landstingshelgen vil det bli arrangert kurs i årsmøtevirksomhet. Dette
kurset er der for å gjøre det enklere for nye deltagere å delta på årsmøtet og forstå
hva som foregår. For å kunne delta på dette kurset må det enten være første gang du
deltar på landstinget, eller om det er umulig for deg å ankomme Oslo lørdag morgen
eller andre grunner kan du søke om dispensasjon hos generalsekretæren
(felix@n4f.no). Konkret informasjon om hva kursene skal handle om, og når de skal
finne sted kommer nærmere landstinget. Kurset vil bli holdt på Quality Hotel 33
Hyperion dekker i all hovedsak kun overnatting fra 28. oktober dersom man deltar på
forberedende kurs eller har særskilte behov.

Landstinget er Forbundets øverste myndighet, og skal blant annet behandle
arbeidsprogram, politisk program, vedtekter og valg av tillitsvalgte for 2023.

Landstinget vedtar sin egen saksliste, men etter vedtektene må alltid følgende saker
tas opp:

1. Konstituering. Herunder valg av møteledelse og referenter, samt godkjenning
av fullmakter, innkalling, dagsorden og forretningsorden

2. Årsmelding fra Sentralstyret.
3. Rapport fra Desisjonskomiteen.
4. Arbeidsprogram.
5. Vedtektsendringer.
6. Regnskap og budsjett
7. Valg av:
● Leder
● 1. Nestleder
● 2. Nestleder
● 6-9 medlemmer til Sentralstyret
● 6 medlemmer til Representantskapet
● 2 varamedlemmer til Representantskapet



● 5 medlemmer til valgkomiteen
● 2 medlemmer til Desisjonskomiteen
● Revisor

Hver medlemsforening i Hyperion kan sende et visst antall personer på møtet,
avhengig av foreningens medlemstall i 2019, 2020 eller 2021. På RS02-22 kommer
desisjonskomiteen til å foreslå at medlemsforeninger bruker medlemstallene for
2019 som grunnlagsår, med unntak av nyinnmeldte foreninger i 2020 eller 2021 som
får bruke medlemstallet fra innmeldingsåret som grunnlagsår.

Alle foreninger vil bli informert om vedtaket fattet på RS02, og dets konsekvenser for
delegatfordeling på Landstinget.

Nøkkelen er som følger:
● Forening innmeldt i 2022: 2 observatører
● 5-39 medlemmer: 1 delegat
● 40-99 medlemmer: 2 delegater
● 100-199 medlemmer: 3 delegater
● 200-349 medlemmer: 4 delegater
● 350-599 medlemmer: 5 delegater
● 600-999 medlemmer: 6 delegater

Deretter 1 ekstra delegat for alle påbegynte 500 medlemmer fra og med 1000.

I tillegg kan man sende varadelegater likt antallet delegater delt på to rundet opp.

Observatørforeninger kan sende én observatør.

Hyperion dekker alle utgifter til reise og overnatting for alle delegater og
observatører. Vær obs på at foreninger med over 40 medlemmer under 26 år, som
altså har krav på 2 eller flere delegater, ikke vil få dekt oppholdet for varadelegater.
Prisen for en varadelegat i dobbeltrom blir 1800 og vil bli etterfakturert foreningen.
Man kan søke om dispensasjon fra dette hos generalsekretæren på felix@n4f.no.

I tillegg møter sentralstyret, desisjonskomiteen, valgkomiteen, ansatte i Hyperion og
opptil to styremedlemmer fra hvert regionslag, med tale- og forslagsrett.
Sentralstyret og representantskapet kan også invitere gjester med møte- og talerett i
angjeldende saker.

Påmelding: Påmelding gjøres gjennom Hypersys. Arrangementet vil åpne for
påmelding i starten av August. Hver forening vil motta invitasjon i Hypersys. Mer
informasjon kommer i andre innkalling.



Viktige frister å forholde seg til før Landstinget:

Mellom seks og åtte uker før Landstinget: 2. Innkalling sendes ut. Denne inneholder
informasjon om påmelding til arrangementet og de første sakspapirene.

29. september: Frist for å melde opp saker til behandling på  Landstinget. Dersom du
vil melde opp en sak, send en e-post til n4f@n4f.no

29. september: Frist for å nominere kandidater til valg. Nominasjoner sendes inn via
et skjema som kommer til nettsiden, og i andre innkalling.

29. september: Frist for å levere inn forslag til vedtektsendringer. Forslag sendes til
vedtekter@n4f.no. Gjeldende vedtekter kan lastes ned på n4f.no.

15. oktober: Siste innkalling sendes ut. Denne inneholder informasjon om
dagsorden, alle innkomne forslag, samt kopi av forbundets vedtekter og gjeldende
program.

15. oktober: Frist for å melde seg på til  Landstinget.
All relevant informasjon og sakspapirer til møtet publiseres på nettsiden
www.landstinget.no.

Lurer du på noe? Ring oss på kontoret på 22 99 37 45 eller send epost til n4f@n4f.no

Med vennlig hilsen

Helle Munthe-Kaas Felix Volpe
Styreleder Generalsekretær

http://www.landstinget.no/

