INNHOLDSFORTEGNELSE
Hei! Først noen forklaringer:
Alle sakene vi skal behandle på Landsmøtet har et saksnummer. Vi har talt saken fra 1 og oppover og brukt -18
fordi vi er 2018. Saksnumrene ser dere i første kolonne under her. Hver sak har et saksframlegg, eller en slags
førsteside om du vil. Der står det forklart hvem som foreslår dette, essensen i forslaget, og Sentralstyrets forslag
til hva Landsmøtet skal stemme (innstilling). Etter saksfremlegget ligger det ofte et vedlegg. For eksempel har vi
et saksfremlegg for sak 01 ti l og med 07-18. Her ligger delegatlisten, forretningsorden, saksliste og tidsplan som
vedlegg, fordi det er nødvendig for dere å se vedleggene for å kunne vite om dere skal stemme for eller mot. Når
vi skal behandle vedtektene ligger først gjeldene vedtekter som vedlegg 1, deretter følger et dokument som
synliggjør endringsforslagene som vedlegg 2, og Sentralstyrets forslag som helhet som vedlegg 3. Dette kan
virke forvirrende i starten, men spør sidemann eller vift med blått ark dersom du er usikker. Hvis du har brukt litt
tid til å se på de ulike dokumentene på forhold bør det være overkommelig.

SAKSNUMMER
KONSTITUERING
01-18

02-18
03-18
04-18

NAVN PÅ SAK

Godkjenning av innkalling
Vedlegg 1: Innkalling til Landsmøte
2018
Godkjenning av delegater
Vedlegg 2: Delegatliste
Valg av ordstyrer
Valg av referenter

LESEVEILEDNING

05-18

Godkjenning av forretningsorden
Vedlegg 3: Forretningsorden

06-18

Godkjenning av saksliste
Vedlegg 4: Saksliste
Godkjenning av tidsplan
Vedlegg 5: Tidsplan
Valg av tellekorps
Valg av to delegater til å
underskrive protokoll
Valg av redaksjonskomitéer

07-18
08-18
09-18
10-18
RAPPORTER/ORIENTERINGER
11-18

12-18

13-18

ØKONOMISAKER
14-18

Årsmelding
Vedlegg 1: Årsmelding
Kontrollkomiteens beretning
Vedlegg 1: Kontrollkomiteens
beretning
Organisasjonskomiteens rapport
Vedlegg 1:
Organisasjonskomiteens rapport
Godkjenning av regnskap
Vedlegg 1: Budsjett 2017
Vedlegg 2: Regnskap 2017

Dette er regler for hvordan
Landsmøtet foregår, denne ser vi
sammen på skoleringen på
fredagen.

Dette er en orientering om styrenes
arbeid det siste året. Her er det
mulighet for å stille spørsmål.
Orientering fra Kontrollkomiteen til
LFB, her er det også mulighet til å
stille spørsmål.
Her skal organisasjonskomiteen
fortelle om hvordan de har jobbet
det siste året.
Gir en oversikt over LFBs
økonomiske situasjon fra 2017.

15-18
16-18

17-18

STYRINGSDOKUMENTER
18-18

Godkjenning av revisjonsberetning
Vedlegg 3: Revisjonsberetning
Fastsettelse av kontingent

Budsjett 2018
Vedlegg 4: Budsjett 2018

Vedtekter
Vedlegg 1: Gjeldene vedtekter
Vedlegg 2: Forslag til endringer
med fargekoder
Vedlegg 3: Helhetlig
endringsforslag

Gir en oversikt over økonomien nå
og tidligere.
Her skal vi bestemme hva
støttemedlemmene i LFB skal
betale.
Her skal Sentralstyret orientere om
budsjettet de har sett for seg i
2018. Her er det mulighet til å
komme med innspill.
NB: Det vil bli lagt opp til
regionsmøter etter at de nye
vedtektene er presentert på
Landsmøtet, slik at dere sammen
kan forstå dokumentene litt bedre,
og stille spørsmål som en samlet
region. Etter regionsmøtene åpnes
Landsmøtet for diskusjon.
Vedlegg 1: Det er disse vedtektene
som er gjeldene i dag.
Vedlegg 2: Dette dokumentet viser
hva Sentralstyret foreslår av
endringer i vedtektene.
Vedlegg 3: Dette er slik
Sentralstyret foreslår at vedtektene
skal se ut.

19-18

20-18

Organisatorisk plattform
Vedlegg 1: Gjeldene organisatorisk
plattform
Vedlegg 2: Forslag til endringer
med fargekoder
Vedlegg 3: Helhetlig
endringsforslag

Politisk plattform
Vedlegg 1: Gjeldene Politisk
plattform
Vedlegg 2: Forslag til endringer
med fargekoder
Vedlegg 3: Helhetlig
endringsforslag

NB: Det vil bli lagt opp til
regionsmøter etter at den nye
organisatoriske plattformen er
presentert på Landsmøtet, slik at
dere sammen kan forstå
dokumentene litt bedre, og stille
spørsmål som en samlet region.
Etter regionsmøtene åpnes
Landsmøtet for diskusjon.
Vedlegg 1: Det er disse som er
gjeldende i dag.
Vedlegg 2: Dette dokumentet viser
hva Sentralstyret foreslår av
endringer i Organisatorisk
plattform.
Vedlegg 3: Dette er slik
Sentralstyret foreslår at
Organisatorisk plattform skal se ut.
NB: Det vil bli lagt opp til
regionsmøter etter at den nye
Politiske plattformen er presentert
på Landsmøtet, slik at dere
sammen kan forstå dokumentene
litt bedre, og stille spørsmål som en
samlet region. Etter regionsmøtene
åpnes Landsmøtet for diskusjon.

21-18

VALG
22-18

23-18

Arbeidsplan 2018
Vedlegg 1: Arbeidsplan 2018

Valg av valgkomité
Vedlegg 1: Sentralstyrets innstilling
Vedlegg 2: Presentasjon av
kandidatene
Valg av kontrollkomité
Vedlegg 1: Valgkomiteens
innstilling
Vedlegg 2: Presentasjon av
kandidatene

Vedlegg 1: Det er dette dokumentet
som er gjeldene i dag.
Vedlegg 2: Dette dokumentet viser
hva Sentralstyret foreslår av
endringer i Politisk plattform.
Vedlegg 3: Dette er slik
Sentralstyret foreslår at Politisk
plattform skal se ut.
Orienteringssak om Arbeidsplanen
for 2018. Her er det mulighet til å
komme med innspill.
En valgkomité er de som skal
innstille til de forskjellige vervene i
Landsforeningen for
barnevernsbarn.
Kontrollkomiteen til LFB kontrollerer
at styrene i LFB gjør tingene de
skal.

24-18

INNKOMNE SAKER
25-18

Valg av Sentralstyre
Vedlegg 1: Valgkomiteens
innstilling til Sentralstyre
Vedlegg 2: Presentasjon av
kandidatene

Eksklusjon av medlem i LFB
Vedlegg 1: Eksklusjonsbrev til
medlem
Vedlegg 2: Årshjul med jobbing av
saken
Vedlegg 3: Anken fra medlemmet
Vedlegg 4: Kontrollkomiteens
vurdering

