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Invitasjon til landsmøte helgen 1.-3. april 2022 

Kjære medlemmer! 
På vegne av landsstyret inviteres medlemmer til å delta på landsmøtet i Kristiansand helgen  
1.-3. april. Agder fylkeslag er vertskap for landsmøtet, som avholdes på Scandic Kristiansand 
Bystranda.  
 
PÅMELDING 
Påmelding gjøres på https://lub.no/vart-tilbud/kurs-og-arrangementer/landsmote-2022 senest 
onsdag 23. februar. Fristen er absolutt, og påmelding er bindende. Deltakelse forutsetter at 
kontingenten for 2022 er betalt.  
 
DELTA SOM DELEGAT ELLER OG OBSERVATØR? 
Fylkeslagene sendes informasjon om hvor mange delegater hvert fylkeslag kan stille med. Ta 
kontakt med ditt fylkeslag om du ønsker å delta som delegat. Videre kan én kontaktperson fra 
fylker uten fylkeslag stille som delegat. Dette gjelder kun Buskerud (vi forholder oss her til 
gammel fylkesinndeling). Øvrige deltakere gis observatørstatus.  
 
PRISER 
Delegater: LUB dekker reise- og opphold. Unntak: enkeltromstillegg på kr 300,- pr. døgn.  
 
Observatører må bekoste reise, kost og losji selv. Prisene for kost og losji er som følger: 
Helpensjon fredag til søndag: kr 3000,- kr i enkeltrom og kr 2400,- i dobbeltrom.  
 
For ikke-boende observatører koster middag kr 425,- for henholdsvis fredag og lørdag, og 
dagpakke koster kr 550,- pr. dag (inkl. lunsj, kaffe/te og pausebuffet).  
 
Alternativt kan fylkeslaget dekke hele eller deler av observatørers deltakelse. Fylkeslagsstyrene 
har blitt oppfordret til å ta stilling til dette. Ta kontakt med ditt fylkeslag for å avklare om dette 
kan være aktuelt. 
 

Til medlemmer i Landsforeningen uventet barnedød 
 
Vennligst merk dere følgende frister: 
- 11. februar: forslagsfrist for saker til landsmøtet 
- 23. februar: påmeldingsfrist til landsmøtet 
- 1. mars: frist forslag kandidat(er) til frivillighetsprisen 

19.01.2022 
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RAMMER FOR LANDSMØTEHELGEN 
Lørdag 2. april: Landsmøtet starter kl. 0900. Felles middag på kvelden. 
Søndag 3. april: Landsmøtet avsluttes ca. kl. 1400. 
 
Ettersom de fleste deltakerne uansett må ankomme fredag 1. april, vurderer landsstyret å 
arrangere et formøte eller miniseminar på fredag med oppstart ca. kl. 1600. Informasjon gis så 
snart dette er avklart. Det blir uansett felles middag kl. 2000 på fredag.  
 
Sentrale saker på landsmøtet er årsberetning, årsregnskap, mål- og tiltaksplan, budsjett og valg til 
landsstyre og valgkomité. Eventuelle innkomne forslag må også behandles. I tillegg settes det av 
tid til andre programposter med relevans for LUBs fylkeslag og frivillige. Vi vil også legge til rette 
for erfaringsutveksling. I løpet av helgen vil det også bli avholdt en minnestund. 
 
FORSLAG OM SAKER TIL BEHANDLING 
Medlemmer og fylkeslag kan fremme forslag om saker til behandling på landsmøtet. Fristen for 
innsending av forslag er fredag 11. februar. Forslag sendes pr. e-post til landsstyret 
v/hovedkontoret (post@lub.no).  
 
UTDELING AV FRIVILLIGHETSPRISEN «ET HJERTE AV GULL» 
I LUB finnes det mange engasjerte mennesker. Med prisen «Et hjerte av gull» ønsker vi å hedre en 
frivillig som kan vise til bemerkelsesverdig innsats i LUB. Dersom du ønsker å foreslå en kandidat 
må dette gjøres senest 1. mars. For informasjon om statuttene for prisen, se https://lub.no/vart-
tilbud/kurs-og-arrangementer/landsmote-2022. 
 
VALG TIL LANDSSTYRET 
På landsmøtet skal nytt landsstyre velges (fem styremedlemmer og to varamedlemmer). Forslag 
på kandidater 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 

 
REISEBESTILLING FOR DELEGATER 
LUB dekker reiseutgiftene forutsatt at hele reisen foregår på billigst mulig måte. For informasjon 
om LUBs Retningslinjer for bestilling av reiser og dekning av reiseutgifter, se https://lub.no/vart-
tilbud/kurs-og-arrangementer/landsmote-2022.  
 
Hver enkelt bestiller sine egne fly- eller togbilletter, enten ved å legge ut selv eller ved å benytte 
reisebyrået Berg-Hansen, som LUB har avtale med. Se nevnte Retningslinjer for bestilling av 
reiser og dekning av reiseutgifter for fremgangsmåte. Husk at tidlig bestilling ofte gir lavere 
priser, så ikke drøy med å bestille.  
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Ta hensyn til programtidene for landsmøtehelgen (se over) ved bestilling av billetter. Ta også 
hensyn til at reisetiden for flybuss mellom Kristiansand sentrum og Kristiansand lufthavn (Kjevik) 
er 25 minutter. 
 
VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND! 
Deltakelse på årets landsmøte gir deg innsikt og innflytelse på foreningens virksomhet. Det blir 
rikelig anledning til å diskutere og utveksle erfaringer, og det er også en sosial begivenhet der 
man kan treffe andre engasjerte LUB-medlemmer. En landsmøtehelg oppleves gjerne 
inspirerende og motiverende. Ta derfor turen til Kristiansand! 
 
Ta kontakt med hovedkontoret om du har spørsmål.  
 
PS! Program, sakspapirer og praktiske opplysninger sendes påmeldte deltakere og alle fylkeslag 
senest 18. mars.  
 
Med vennlig hilsen 

 
Trond Mathiesen 
Generalsekretær 


