Alle lokalavdelinger

Oslo, 7. januar 2021

Innkalling til 4. ordinære landsmøte i
Industri Energi 23. - 26. November 2021
Det innkalles herved til landsmøte i Industri Energi 23. - 26. november i Oslo
Kongressenter (LO-bygget).
Møtet starter kl. 13.00 tirsdag 23. november.
Møtet avsluttes kl. 15.00 fredag 26. november.
Foreløpig dagsorden:
1. Konstituering
2. Beretninger og regnskap
3. Innkomne forslag
4. Vedtekter
5. Valg
6. Bevilgninger
7. Avslutning
Frister
Forslag fra lokalavdelinger og direktemedlemmer må være forbundet i hende
innen 15. mai.
Forslag sendes Industri Energi via vårt forslagssystem som du finner på
www.mymeet.no
Nedenfor finner du innloggingsinformasjon for din lokalavdeling:
xxxxxxx
Brukernavn: xxxxxxxxx@xxxx.no
Passord: lm2020
Du fyller inn brukernavnet i feltet E-post.

Debatthefte og en presentasjon som kan brukes når lokalavdelingen skal
diskutere forslag, finner du her: trykk her!

Dette nyhetsbrevet er sendt av Industri Energi og er laget av LO Media.
Du får dette nyhetsbrevet siden du er medlem i Industri Energi.

Dagsorden med innkomne forslag og innstillinger fra Forbundsstyret
planlegges sendt ut til avdelingene innen 1. september.
Fullmakter for valgte delegater må være forbundet i hende innen 1. oktober.
Melding om valgte delegater og varadelegater gis via eget skjema på
forbundets landsmøtesider på nett.
Delegater
Landsmøtet består i henhold til vedtektene av inntil 300 representanter i
tillegg til Landsstyrets medlemmer.Alle avdelinger med minst 50 yrkesaktive
medlemmer har rett til representasjon. Ut over dette gis avdelingene
representasjon i forhold til antall medlemmer (jfr vedtektenes § 7.3).
Avdelingenes representasjon foretas med utgangspunkt i antall yrkesaktive
medlemmer per 1. januar. Som yrkesaktive regnes følgende
medlemskategorier: Fullt betalende medlemmer, lærlinger, «Aktiv gratis»,
permitterte (med tilknytning til bedrift) og militære (førstegangstjeneste).
Vi viser ellers til vedtektenes § 7.6 og 7.7 for regler angående valgbarhet og
valgprosedyre i avdelingene.
30 delegater er forbeholdt avdelinger med mindre enn 50 medlemmer. Disse
delegatene fordeles mellom forbundets samarbeidskomiteer i forhold til
yrkesaktive medlemmer i avdelinger med under 50 medlemmer i den enkelte
komité. Valgene på disse delegatene skal foretas på konferanser i den
enkelte samarbeidskomiteer innen 1. juni, der alle de aktuelle avdelinger skal
gis mulighet til å delta. Valget skal foretas av og blant avdelingene med
mindre enn 50 medlemmer.
Beregning av delegater vil bli gjort i løpet av januar måned. Den enkelte
avdeling vil få beskjed om antall delegater så snart beregningen er gjort.
Samarbeidskomiteene vil få melding om antall delegater fra små avdelinger
innen sitt område.
Valg til forbundets organer
Det er satt ned egen forberedende valgkomité for valg til forbundets styrende
organer som skal foretas på landsmøtet. Denne ledes av Dag Unnar
Mongstad. Komiteens sekretær er Espen Løken
(espen.loken@industrienergi.no).
Vennlig hilsen,
Industri Energi

Frode Alfheim, forbundsleder

