Til
Medlemmer i Motvind Norge

Oslo 11. mars 2021

INNKALLING TIL LANDSMØTE 2021 – MOTVIND NORGE
Styret i Motvind Norge innkaller herved til ordinært landsmøte i henhold til vedtektenes §6.

Tid:
Sted:

Lørdag 24. april 2021 klokken 15 – 18.
Microsoft Teams nettmøte.

Frist for å fremme forslag
Frist for å fremme forslag til ordinært landsmøte er i henhold til vedtektene satt til 27. mars 2021.
Saker skal fremmes skriftlig og sendes til e-post adressen; MVNorgeLM21.Sak@gmail.com
Saksdokumenter
Saksdokumentene sendes ut innen 10. april 2021. Dokumentene vil kun bli sendt som e-post.
Påmelding
 For å sikre en mest mulig demokratisk prosess for valg av delegater til landsmøtet vil alle lokallag
som har formell tilknytning til Motvind Norge få mulighet til å velge delegater, samt sikre at
aktive lokale / regionale aksjonsgrupper får mulighet til en fornuftig representasjon. Dette etter
en kvote pr. fylke ift den totale medlemsmassen.
Det er etablert kontaktpersoner for hvert fylke som har ansvar for gjennomføring av dette
delegatvalget, (se vedlagt kontaktliste). Valget skal være gjennomført og liste over delegater
innlevert til arr. komiteen innen fredag 26. mars.


Dersom fylkeskvoten etter at delegatvalget er gjennomført ikke er fylt opp så vil det åpnes for
påmelding fra øvrige medlemmer til et antall plasser som oppgis nærmere før direkte påmelding
starter. Påmelding for øvrige medlemmer vil åpnes fra torsdag 1. april kl. 09.00 frem til kvoten
er oppfylt, senest lørdag 6. april. Påmeldinger sendt inn før dette tidspunkt telles ikke med, men
avsender varsles om at påmelding må sendes på nytt til rett tid.

Organisasjonen er i en overgangsperiode mellom direkte medlemskap i en sentral organisasjon, til en
organisasjon med medlemskap i region- og lokallag. Vi har tidligere hatt representasjon på
landsmøtet basert på prinsippet om «først i tid, best i rett» blant et representativt antall medlemmer
i hvert fylke og kommune. Ved dette landsmøtet innfører vi i tillegg valg av delegater fra hvert fylke.
Utvelgelsesmåten vil være forskjellig fra fylke til fylke fordi organisasjonsstrukturen foreløpig er
svært ulik mellom fylkene. Retningslinjen er at utvelgelsen skal være mest mulig demokratisk, og at
fremgangsmåten skal beskrives når delegatnavnene sendes inn.
Det påpekes at dette er en overgangsordning kun gjeldende for denne innkalling. Fast ordning med
valg av delegater vil først kunne inntre ved innkalling til landsmøtet i 2022 etter at landsmøtet i 2021
evt. har vedtatt de organisasjons- og vedtektsendringer som revisjonskomiteen har foreslått, (sak 7).
Motvind Norge
Ekebergveien 1a
0192 Oslo

Org.nr.: 923 421 068
www.motvind.org
E-post: kontakt@motvind.org

Påmelding skjer ved å sende følgende informasjon pr. e-post til; MVNorgeLM21.Post@gmail.com
Fornavn

Etternavn

E-post
adresse

Fylke

Kommune

Betalt
kontingent

Representasjon:
Vedtektenes §6 sier:
«Ved medlemstall over 200 personer kan det innføres en ordning med forholdsmessig geografisk
representasjon på landsmøtet fra 1. medlem, med utgangspunkt i medlemmenes registrerte adresse.
Nærmere retningslinjer om representasjon lages av styret og vedtas av landsmøtet.»
Styret har 9. mars 2021 fattet følgende vedtak om retningslinjer for representasjon til 2021:
«Vi har over 18.000 medlemmer, og representasjonen i form av antallet delegater skal ta
utgangspunkt i antall medlemmer i hvert fylke. 100 medlemmer gir 1 delegat, 200 medlemmer gir 2
delegater osv. Totalt antall delegater blir 180 i tillegg til styret med varamedlemmer samt
representanter for valgkomité og revisjonskomité.
Alle delegater deltar via Microsoft Teams og stemmegivning foregår med SmartVote. Stemmegiving
ved fullmakt er ikke tillatt.
Det forutsettes at delegater har betalt medlemskontingent for 2021. Den samlede kvote pr. fylke er
som vist i tabell 1. Denne med utg. pkt i medlemsmassen pr. 3. mars 2021. Antallet vil evt. kunne bli
justert pr. 1. april 2021, som også er siste frist for registrert betaling av medlemskontingent.
Tabell 1. Motvind Norge – Medlemsoversikt pr. 03.03.2021
Fylke
Antall medlemmer
Tildelt delegatantall
Vestland
3527
35
Rogaland
2531
25
Trøndelag
2496
24
Viken
2434
24
Møre og Romsdal
1760
17
Oslo
1251
12
Agder
1175
11
Innlandet
884
8
Vestfold og Telemark
850
8
Nordland
790
7
Troms og Finnmark
732
7
Svalbard og Jan Mayen
4
0

For den del av kvoten som evt. fylles opp ved direkte påmelding fra øvrige medlemmer gjelder:
 Ved overtallig påmelding i et fylke skal delegatene også fordeles i forhold til registrert
bostedskommune. Hver kommune får fylt opp sin kvote etter medlemstall. Kvoten bestemmes av
forholdet mellom antallet medlemmer i kommunen versus antall medlemmer i fylket.
Eks. Trondheim kommune har 40% av medlemmene i Trøndelag, og har derfor rett til å fylle opp
40% av delegatene fra Trøndelag fylkeskvoten
 Hvis delegater ellers stiller likt er det påmeldingstidspunktet som avgjør hvem som skal være
delegat
Side 2 av 3

Medlem som ikke godkjennes som delegat kan be om at landsmøtet avgjør representasjonen.
Landsmøtet godkjenner retningslinjene for representasjon samtidig som innkallingen godkjennes.
Styret med vararepresentanter, valgkomitemedlemmer og medlemmer av revisjonskomiteen har
møte- og talerett samt stemmerett på landsmøtet»
Saksliste (det tas forbehold om endringer)
1. Godkjenning av innkalling og representasjon
2. Valg av protokollførere samt delegater til underskriving av protokoll
3. Godkjenning av voteringssystem (SmartVote)
4. Orientering om status i organisasjonen, samt utvikling siden ekstraordinært landsmøte 2020
5. Godkjenning av årsmelding for 2020
6. Godkjenning av regnskap for 2020
7. Vedtektsendringer
8. Innkomne saker
9. Budsjett og handlingsplan 2021
10. Årskontingent for 2022
11. Resolusjoner og uttalelser
12. Valg
Valg av nytt styre
Valg av revisor
Valg av valgkomitemedlem
13. Avsluttende appell fra styret
Koronarepresentasjon
Det planlegges for gjennomføring av nettmøte på Microsofts Teams plattform. Fysisk deltakelse for
nøkkelpersonell, administrasjon, styre og valgkomité gjennomføres innenfor gjeldende
koronarestriksjoner.
Andre deltakere
Av hensyn til smittevernregler vil det ikke være anledning til å delta fysisk som observatør på
landsmøtet.

Alle spørsmål om landsmøtet rettes på e-post til; MVNorgeLM21.Post@gmail.com
Vi ønsker hjertelig velkommen til landsmøte 2021.

Vennlig hilsen
Motvind Norge

Eivind Salen
Leder

Merete Liberg
Nestleder

Vedlegg:
- Liste over fylkeskontakter
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