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Landsmøtet 2020         08.09.2020 
 
Å drive en organisasjon og å arrangere et landsmøte er lagspill. Der tillit og innsats fra alle impliserte 
er viktig for at vi skal lykkes.  Den direkte årsaken til situasjonen vi står nå er en pandemi. Ingen ønsker 
en global pandemi, men kriser fordrer også nytenking og utvikling. Det er styret sitt ansvar å legge til 
rett for å ta ut potensiale i organisasjonen. 
 
Vi har engasjerte tillitsvalgte. Og vi tar på alvor innspillene som er kommet fra regioner og lokallag 
etter at styret besluttet å arrangere landsmøte digitalt. I innspillene utrykker dere tillitsvalgte tanker 
som både arbeidsutvalget og styret har diskutert. Vedtakene som forbundsstyret kan gjøre må være 
innenfor handlingsrommet våre vedtekter og annen lovgiving gir. Et vedtak om utsettelse eller avlysing 
av ordinært landsmøtet krever at forbundsstyret er i en tvangssituasjon der vi først har prøvd alle 
muligheter for gjennomføring.   
 
At det er krevende å avvikle møter digitalt har vi selv erfart. I digitale møter kan det tekniske gi 
utfordringer, og det at vi ikke ser hverandre gjør at vi går glipp av stemningen i rommet og nonverbale 
uttrykk. En plan for tiden fram til november skal heve kompetansen i organisasjonen opp på et nivå 
som gjør det komfortabelt å delta på digital plattform.    
 
Å få til fysisk møte i 2020 er ikke mulig i en global pandemi. 
 
Bakgrunn. 
Landsmøtet er planlagt gjennomført på Lillestrøm den 18.-20. september. I løpet av sommeren har 
smittesituasjonen for Covid-19 økt i alvorlighet og forbundsstyret har konkludert med digitalt fremfor 
fysisk møte. Situasjonen er uforutsigbar, med lokale smitteutbrudd over hele landet og mange som 
settes i karantene.   
  
Enkelte lokallag og regioner har gitt utrykk for motstand mot og utfordringer med en digital 
gjennomføring og har trukket flere av sine delegater til landsmøtet. Vedtektene krever at minimum 
3/4 av delegatene deltar for at landsmøtet skal være beslutningsdyktig. Antallet er ikke oppnådd 
hverken til den fysiske eller digitale gjennomføringen av landsmøtet. 
 
Enkelte lokallag / regioner trekker sine delegater grunnet digital gjennomføring alene, mens andre 
fremholder at digitalt kan gjennomføres med en kortere saksliste.  
  
Forbundet står med dette i en alvorlig og krevende situasjon. Vedtektene krever at vi gjennomfører 
landsmøtet i løpet av 2020, mens eneste alternativ (digitalt) ikke oppnår nok deltakere.  
  
Forbundsstyret har innhentet juridisk assistanse for tolkning av lovverk, vedtekter med mer. 
Advokaten konkluderer med styrets plikt til å avholde landsmøte innen utgangen av 2020. Det ligger 
ikke i styrets handlingsrom å utsette eller avlyse landsmøtet. 
  
Kravet til antall påmeldte delegater etter fristen 04. september kl. 23:59 er ikke oppfylt. Status er at 
landsmøtet ikke vil være vedtaksdyktig, og det bør være unødvendig å starte landsmøtet for der å gjøre 
den samme konklusjonen.  



 

 

  
Samtidig er Stoffskifteforbundet etter vedtektenes paragraf 2.1 forpliktet til å gjennomføre landsmøtet 
i 2020 og behandle punktene på dagsorden gitt i vedtektenes paragraf 2.5. Fordi det fortsatt er 
forholdsvis lenge igjen av 2020 vil en lojal etterlevelse av vedtektene innebære at styret på nytt 
innkaller til landsmøte, slik at de obligatoriske sakene kan bli behandlet i henhold til vedtektene.  
 
Et ordinært landsmøte har frister for innkalling (8 måneder) og oppmelding av saker (6 måneder) som 
hindrer gjennomføring i 2020. 
  
Vedtektenes paragraf 2.7. inneholder også en bestemmelse om ekstraordinært landsmøte. 
Bestemmelsen lyder: «Forbundsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøtet med 14 dagers 
varsel. Møtet behandler kun de saker det er innkalt for.» 
 
Veien videre. 
Forbundsstyret anser den nåværende situasjonen som alvorlig og er juridisk pliktig til å gjennomføre 
landsmøtet. Styremedlemmene er kollektivt og personlig ansvarlig.  Det samme ansvaret og plikten til 
å delta på Landsmøtet hviler ifølge vedtektene på forbundets delegater, med mindre legitim grunn 
tilsier annet.  
 
En situasjon der regionråd eller lokallag unnlater å velge delegater eller der svært mange valgte 
delegater unnlater å delta på landsmøter kan få alvorlige negative konsekvenser for 
Stoffskifteforbundets drift, omdømme og formål, en situasjon forbundet nå står i.  
 
En digital gjennomføring av tilsvarende møter er innarbeidet gjennom lovverk og normalisert i 
organisasjoner, bedrifter og offentlige etater. Dette er blant annet synlig gjennom forbundets paraply, 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som organiserer sine arrangementer på samme måte.  
 
I forbundsstyremøte 7. september 2020 har styret vedtatt å innkalle til et ekstraordinært landsmøte 
med en forkortet saksliste. Møtet vil foregå på den digitale programvaren Zoom. Anonymitet ved 
stemmegiving blir ivaretatt. 
 
For å være beslutningsdyktig må ¾ av delegatene delta.   
 
Innbetalte egenandeler refunderes til de som har betalt. 
 
Ekstraordinært landsmøte: 
Ekstraordinært landsmøte arrangeres lørdag den 14. november, klokken 10.00 til 17.00. Innlogging / 
registrering åpner fra klokken 09.00. 
 
Det kreves at 3/4 av delegatene deltar for at ekstraordinært landsmøte skal være beslutningsdyktig. 
Frist for påmelding er 14. oktober, klokken 23.59.  
 
Saksliste: 
Sak 1 - 5.5 
Sak 6.1 Årsberetning 2018 
Sak 6.2 Årsberetning 2019 
Sak 7.1 Regnskap 2018.  
Sak 7.2 Regnskap 2019 
Sak 12 Rammebudsjett 2021-2022 
Sak 13 Valg (samtlige) 
 
Ny link for påmelding og beløp for egenandel kommer i løpet av kort tid.   



 

 

 
Om teknisk assistanse. 
Forbundsstyret mener at den nødvendige teknologien er tilgjengelig for alle som har en PC eller et 
nettbrett, men vi har forstått at mange er bekymret for det tekniske ved gjennomføring av landsmøtet 
digitalt.  
 
Forbundet vil benytte konferanseprogrammet ZOOM.  Som delegat til Landsmøtet behøver du ikke å 
installere ZOOM eller andre spesielle programmer på din PC i forkant av møtet. Du vil få en invitasjon 
til møtet på e-post, i e-posten er det en lenke som du skal benytte for å koble deg til møtet.   
 
For å delta trenger du kun en PC eller en MAC eller et nettbrett med mikrofon og en internett-linje. 
Har du web-kamera på maskinen er det fint, men ikke nødvendig, for å kunne delta.  Du vil kunne se 
og følge med på alt som skjer under møtet uten web-kamera, og også holde innlegg - men de andre 
delegatene vil ikke kunne se deg. 
 
ZOOM-modulen vi skal bruke har en avstemmingsfunksjon, og denne muliggjør hemmelig skriftlig 
avstemming slik det er nødvendig under f.eks. valg. Ingen vil kunne se hvem som stemmer hva, 
tellekorpset vil kun se innholdet i stemmeseddelen, ikke hvem som har levert den enkelte 
stemmeseddel. 
 
Forbundet har leid inn teknisk assistanse som vil bistå alle delegater før og under landsmøtet. Har du 
behov for det, kan vi stille opp i forbindelse med en enkel test av hvordan ZOOM fungerer dersom du 
ikke har benyttet det tidligere eller er usikker på hvordan det fungerer.  
En plan for tiden fram til november skal heve kompetansen i organisasjonen opp på et nivå som gjør 
det komfortabelt å delta på digital plattform. Forbundsstyret kommer tilbake med tiltaksplan og 
tidspunkt for test av et fiktivt landsmøte som er åpent for alle, inkludert assistanse til gjennomføring. 
 
Kriser fordrer nytenking og utvikling. Jeg har et sterkt ønske om at vi sammen skal lykkes.    
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Forbundsstyret 
v/ forbundsleder Venche Fagereng 
 


