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Velkommen til landsmøte i Kristiansand 1.-3. april 2022 

Det forestående landsmøtet er nå kunngjort på våre nettsider, se https://lub.no/vart-tilbud/kurs-
og-arrangementer/landsmote-2022. Her finner dere aktuell informasjon om frister, påmelding, 
mv. Se også invitasjon sendt medlemmer for ytterligere opplysninger. Denne er sendt pr. epost til 
de av LUBs medlemmer vi har epostadresser til.  
 
Nedenfor følger relevant tilleggsinformasjon om landsmøtet, bl.a. informasjon om delegater, 
delegatantall og observatører.  
 
Men først; fylkeslagenes årsmøter skal avholdes innen 20. februar. Riktignok ønsker vi at dere 
arrangerer årsmøter tidligere enn dette, ref. tidligere meldinger om dette. Husk at informasjon 
om landsmøtet må formidles til eventuelle nye styremedlemmer, dette som en del av overlapping 
og introduksjon til styrearbeidet. Dersom ny fylkeslagsleder velges, må dette brevet videresendes 
til vedkommende.  
 
DELEGATER PÅ LANDSMØTET 
Delegatantall beregnes etter antall betalende medlemmer registrert i de respektive fylkeslagene 
pr. 31.12.21. Alle fylkeslag får minimum to delegater på landsmøtet. Landsstyrets fem 
medlemmer er også delegater, mens varaer i landsstyret gis observatørstatus.  
For å sikre distriktsrepresentasjon kan også én kontaktperson fra fylker uten fylkeslag stille som 
delegat. Dette gjelder kun Buskerud (vi forholder oss her til gammel fylkesinndeling). Se årets 
delegatfordeling og regelverk for delegatberegning på brevets side 3. 
 
VALG AV FYLKESLAGETS DELEGATER 
Siden fylkeslagene må avholde sine årsmøter innen 20. februar, vil fylkeslagets nye 
styresammensetning være klar før 23. februar, som er påmeldingsfristen til landsmøtet. 
 
Det anbefales at det nye styret, valgt ved fylkesårsmøtet i 2022, beslutter hvem som skal være 
fylkeslagets delegater. Det er ønskelig at fylkeslagets leder er blant fylkeslagets deltakere på 
landsmøtet, og at øvrige delegater velges blant personene som sitter i fylkeslagets nye styre. 
Følgelig er det viktig at det nyvalgte styret raskt tar stilling til dette, jf. påmeldingsfrist. 
 
OBSERVATØRER PÅ LANDSMØTET 
Øvrige deltakere gis observatørstatus. Disse må bekoste reise- og oppholdsutgiftene selv, 
alternativt kan fylkeslaget dekke hele eller deler av kostnadene. Dette oppfordrer vi 
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Viktige frister: 
- 11. februar: forslagsfrist for saker til landsmøtet 
- 23. februar: påmeldingsfrist til landsmøtet 
- 1. mars: nomineringsfrist for Frivillighetsprisen 
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fylkeslagsstyrene å ta stilling til. Merk at kostnader for observatørers deltakelse fremgår av 
invitasjonen som sendes medlemmer. 
 
Det er positivt om fylkeslagene er representert med observatører i tillegg til delegatene. Det å ta 
med et eller flere medlemmer som observatører på fylkeslagets regning kan for eksempel være et 
godt tiltak for å stimulere engasjement og rekruttering til lokalt frivillig arbeid, herunder verv i 
fylkeslagsstyret.  
 
FORMØTE ELLER MINISEMINAR FREDAG 1. APRIL? 
Selve landsmøtet arrangeres 2. og 3. april. Det er imidlertid aktuelt å arrangere et formøte eller 
miniseminar fredag 1. april med oppstart ca. kl. 1600. Det vil gis nærmere informasjon så snart 
landsstyret har avklart om et formøte vil avholdes eller ikke.  
Ettersom landsmøtet på lørdag vil starte kl. 0900, må de fleste deltakerne uansett måtte reise til 
Kristiansand på fredag. Dette er en av grunnene til at vi vil vurdere å tilby et faglig program på 
fredag.  
 
Program for landsmøtet og et eventuelt formøte/miniseminar vil fremgå av sakspapirene som 
sendes til påmeldte deltakere.  
 
FORSLAG TIL SAKER PÅ LANDSMØTET 
Dersom fylkeslaget har forslag som ønskes behandlet på landsmøtet, må disse fremmes senest  
11. februar. Fristen følger av vedtektene (syv uker før landsmøtet). Forslag sendes pr. e-post til 
landsstyret v/hovedkontoret (post@lub.no).  
 
VALG TIL LANDSSTYRET 
På landsmøtet skal nytt landsstyre velges (fem styremedlemmer og to varamedlemmer). Forslag 
på kandidater må snarest formidles direkte til valgkomiteen: 

 Øystein Lie (leder), mobil: 90 82 07 11, epost: Oystein.Lie@sshf.no  
 Kristina Hafredal, mobil: 45 00 76 46, epost: kristina8701@gmail.com 
 Tor Arne Ulfsnes, mobil: 90 64 72 91, epost: tor.ulfsnes@gmail.com 

Også ny valgkomité skal velges på landsmøtet.  
 
FRIVILLIGHETSPRISEN «ET HJERTE AV GULL» 
Mange gjør en flott frivillig innsats i LUB! På landsmøtet ønsker vi å hedre en eller 
flere med frivillighetsprisen «Et hjerte av gull». Kanskje ditt fylkeslag har et 
forslag? I så fall ber vi dere nominere deres kandidat innen fristen 1. mars. For mer 
informasjon om prisen og statuttene, se https://lub.no/vart-tilbud/kurs-og-
arrangementer/landsmote-2022. 
 
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål! 
 
Med vennlig hilsen 

 
Trond Mathiesen 
Generalsekretær 
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DELEGATOVERSIKT 

Nedenfor følger opplysninger om antall betalende medlemmer pr. 31.12.2021 og antall delegater 
pr. fylkeslag/fylke til landsmøtet i 2022 (tall i parentes viser antallet medlemmer pr 31.12.2020): 

Fylkeslag/fylker Medlemmer Delegater 

Agder 61 (45) 3 

Buskerud * 19 (18) 1 

Innlandet 49 (47) 3 

Møre og Romsdal 28 (24) 2 

Nordland 48 (42) 3 

Oslo og Akershus 208 (193) 6 

Rogaland 58 (53) 3 

Troms og Finnmark 34 (31) 2 

Trøndelag 72 (71) 3 

Vestfold og Telemark 65 (64) 3 

Vestland 87 (76) 3 

Østfold 60 (57) 3 

SUM 789 (721) 35 

 

I tillegg kommer landsstyrets fem delegater, hvilket totalt gir 40 mulige delegater. 

 
Utdrag fra vedtektenes § 3.2: 
Landsmøtet er sammensatt av delegater fra landsstyret og fylkeslagene etter følgende regler:  
 

1-40 medlemmer 2 delegater 
41-80 medlemmer 3 delegater 
81-120 medlemmer 4 delegater 
121-200 medlemmer 5 delegater 
201-300 medlemmer 6 delegater 

 
Delegatantallet regnes av antall betalende medlemmer ved siste årsskifte før landsmøtet. For å 
sikre distriktsrepresentasjon kan også én kontaktperson fra fylker uten fylkeslag stille som 
delegat (* gjelder Buskerud). 


