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PROTOKOLL
1.

Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen

2.

Godkjenning av møteinnkallingen
Godkjent enstemmig.

3.

Valg av møteledelse
Følgende møteledere ble valgt enstemmig:
Helge Bugge
Odd Gaare
Astrid Weel Sannrud
Fra punkt 4 overtok disse møteledelsen.

4.

Valg av referenter
Disse ble valgt enstemmig:
Åse Jektvik
Marit Dalen
Håkon Andersen

5.

Godkjenning av dagsorden
Godkjent enstemmig.

6.

Valg av redaksjonskomité
Disse ble valgt enstemmig:
Svein Einar Bolstad
Just Almås
Torill Aursland

7.

Valg av tellekorps
Disse ble valgt enstemmig:
Kaja Graff Huster
Johanne Volden
Roar Johnsen
Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

8.

Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Disse ble valgt enstemmig:
Bjørn Frosthammer
Ørjan Arve Sunde

Årsberetning 2009 og 2010, aktivitetsrapport 2009 – 2011

9.

Årsberetningen for 2009 ble lest opp av leder Gro Elisabeth Paulsen.
Enstemmig godkjent.
Årsberetningen for 2010 ble lest opp av leder Gro Elisabeth Paulsen.
Enstemmig godkjent.
Aktivitetsrapporten for 2009-2011 ble lagt frem av leder Gro Elisabeth Paulsen.
Aktivitetsrapporten ble tatt til etterretning.

10.

Regnskap

a) Regnskap 2009
Regnskapet var underskrevet av sentralstyret og ble lagt frem av generalsekretær Otto
Kristiansen. Revisorberetning fra revisor Dag Sannes ble lest av ordstyrer. Følgende
forslag ble vedtatt enstemmig:
”Landsmøtet godkjenner styrets regnskap og tar revisorberetningen til etterretning og gir
styret ansvarsfrihet.”
b) Regnskap 2010
Regnskapet var underskrevet av sentralstyret og ble lagt frem av generalsekretær Otto
Kristiansen. Revisorberetning fra revisor Dag Sannes ble lest av ordstyrer. Følgende
forslag ble vedtatt enstemmig:
”Landsmøtet godkjenner styrets regnskap og tar revisorberetningen til etterretning og gir
styret ansvarsfrihet.”

11.

Handlingsplan 2011 – 2013
Handlingsplanen ble lagt frem av leder Gro Elisabeth Paulsen. Etter noe debatt ble den
enstemmig vedtatt.

12.

Nytt idégrunnlag
Gro Elisabeth Paulsen la frem sentralstyrets forslag til idégrunnlag.
Marit Saenger foreslo et tillegg i 4. avsnitt: ”Dette krever undervisningspersonale med
god allmenndannelse, faglig fordypning og spesialisering og pedagogisk kompetanse.”
Sentralstyret tok tillegget inn i forslaget, som ble vedtatt mot 26 stemmer.

13.

Innføring av delegatordning, vedtektsendringer
Otto Kristiansen og Gro Elisabeth Paulsen redegjorde for forslagene til delegatordning.
Først ble det vedtatt med 148 mot 11 stemmer at Landsmøtet ønsker å få innført en
delegatordning.
Av de to modellene for delegatordning ble den første, fylkesmodell med
suppleringsdelegater, foretrukket med 160 mot 12 stemmer.
Alle endringer og endringsforslag er angitt i kursiv.
Endringer i § 3.1 med utgangspunkt i fylkesmodellen med suppleringsdelegater
Einar Bovim fremmet tre tilleggsforslag til sentralstyrets forslag:
1. kulepunkt: ”sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer” Forslaget falt mot
11 stemmer.
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4. kulepunkt: ”inntil 7 suppleringsdelegater som fordeles på studenter,
pensjonister og medlemmer fra andre tariffområder enn der
undervisningspersonalet befinner seg” Forslaget falt mot 7 stemmer.
8. kulepunkt (tillegg): ”Sentralstyret er ansvarlig for å forespørre medlemmer
innenfor de definerte medlemsgruppene.” Forslaget falt mot 1 stemme.
Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer, med sentralstyrets egne endringer, ble
vedtatt med 165 stemmer av 178.
Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett
sentralstyrets medlemmer
fylkeslederne eller deres representant
valgte delegater fra fylkeslagene
inntil 7 suppleringsdelegater
Hver av delegatene har én stemme.
Sentralstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av
årsmelding, regnskap og annet som angår disposisjoner gjort av sentralstyret i
siste styreperiode. Sentralstyrets medlemmer kan ikke stille som valgte
delegater.
Landsmøtedeltakere med talerett
kandidater til sentralstyret
generalsekretær
landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt
Landsmøtet er vedtaksdyktig når 50 % av delegatene er til stede.
Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkeslagene pr. 1. januar
det år landsmøtet avholdes:
1 – 99 medlemmer gir 1 delegat
100 – 174 medlemmer gir 2 delegater
175 – 249 medlemmer gir 3 delegater
250 – 324 medlemmer gir 4 delegater
325 – 399 medlemmer gir 5 delegater
400 – 474 medlemmer gir 6 delegater
475 – 549 medlemmer gir 7 delegater
550 – 749 medlemmer gir 8 delegater
750 – 949 medlemmer gir 9 delegater
Osv., 1 ny delegat per 200 medlemmer.
Etter at fylkeslagene har valgt sine delegater, definerer sentralstyret
hvilke medlemsgrupper som bør representeres av
suppleringsdelegatene, slik at landsmøtet blir mest mulig representativt,
helheten i medlemsmassen tatt i betraktning.
Landsmøtets oppgaver:
Landsmøtet godkjenner innkalling, velger dirigenter og referenter og godkjenner
dagsorden. Landsmøtet velger redaksjonskomité, tellekorps og to medlemmer til
å undertegne protokollen.
Landsmøtet skal
godkjenne årsmelding”
Øvrige endringer med utgangspunkt i fylkesmodellen med suppleringsdelegater
Sentralstyrets forslag til endringer i § 2.2 og § 3.8.1 og § 3.8.3 ble vedtatt enstemmig:
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§2.2

”Medlemmene har rett til bistand i saker som gjelder arbeidsforholdet. Etter tre
måneders ordinært medlemskap har medlemmene, etter vurdering, rett til
kostnadsfri individuell juridisk assistanse ved konflikt i arbeidsforhold.
Medlem som ikke har betalt forfalt medlemskontingent, kan ikke påberope seg
medlemsrettigheter. Medlem som ikke har betalt kontingent siste år, ansees som
utmeldt.”

§3.8.1 ”Norsk Lektorlag har avdelinger på fylkesnivå (fylkeslag). Fylkeslagene skal
arbeide i samsvar med Norsk Lektorlags vedtekter, mål og retningslinjer.
Fylkeslaget velger delegater til landsmøtet på årsmøtet eller på et eget
medlemsmøte.”
§3.8.3 Studentlag
Ved landets universiteter og høgskoler kan det opprettes studentlag for
studenter som har studentmedlemskap i Norsk Lektorlag. Studentlagene skal
arbeide innenfor Norsk Lektorlags vedtekter, mål og retningslinjer.

14.

Kontingentendring
Forslag fra Svein Einar Bolstad om å heve taket for den ordinære kontingenten til kr.
500,- falt mot 52 stemmer.
Forslag fra Nord-Trøndelag fylkeslag om å heve taket for den ordinære kontingenten til
kr. 450,- falt mot 73 stemmer.
Forslag fra sentralstyret om å heve taket for den ordinære kontingenten til kr. 440,- ble
vedtatt med 88 stemmer.
Sentralstyrets forslag om å heve kontingenten for pensjonister fra kr. 240,- til kr. 280,pr. år ble vedtatt mot 1 stemme.

15.

Budsjett 2012 og 2013
Otto Kristiansen la frem sentralstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013.
Begge budsjettene ble vedtatt enstemmig.

16.

Valg

a) Sentralstyret 2011-2013:
Henning Wold gjorde rede for valgkomiteens innstilling. Alle ble valgt ved akklamasjon
uten motkandidater.
Leder:
Nestleder:
Nestleder:

Gro Elisabeth Paulsen (f.1953) – Oppland
Morten Trudeng (f.1950) – Akershus
Geir-Åge Svenning (f.1970) – Troms

Styremedlemmer: (i alfabetisk rekkefølge)
Rita Helgesen (f.1960) – Østfold
Anbjørg Igland (f.1956) – Hordaland
Elisabeth Lea (f.1956) – Buskerud
Linda Methi (f.1954) – Oslo
Live Landfald Nielsen (f.1956) – Telemark
Vemund Venn (f.1971) – Sør-Trøndelag
1. vara:
2. vara:
3. vara:

Jonas Øksnes (f.1985) – Nord-Trøndelag/Oslo
Silje Moen (f.1970) – Oppland
Sølvi Johnsrud (f.1957) – Rogaland
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b) Valgkomité:
Sentralstyrets innstilling ble lagt frem av Gro Elisabeth Paulsen. Alle ble valgt ved
akklamasjon uten motkandidater.
Leder:

Helge Bugge, Telemark

Medlemmer: Siv Paus Brovold, Akershus
Brit Paulsen, Hedmark
Torill Aursland, Rogaland
Roar Johnsen, Nord-Trøndelag
1.vara:
2.vara:

Svein Einar Bolstad, Hordaland
Bøye Mikal Bøyesen, Vestfold

c) Revisor:
Registrert revisor Dag Sandnes ble valgt ved akklamasjon.

…………………………………………
Bjørn Frosthammer

…………………………………………
Ørjan Arve Sunde
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