Fylkeslagene v/styreleder

16.09.2021

Innkalling til landsmøtet 2022 i Bodø
Landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen avholdes den 6. – 8. mai 2022 på Scandic
Havet i Bodø.
Valg av delegater fra fylkesavdelingene
Fylkesavdelingene velger sine delegater på årsmøtet. Antall delegater reguleres i
henhold til medlemstall i fylkesavdelingen per 31.12.21:


Fylkeslag med inntil 200 medlemmer kan sende to delegater.



Fylkeslag med mellom 201 og 300 medlemmer kan sende fire delegater.



Fylkeslag med mellom 301 og 500 medlemmer kan sende fem delegater.



Fylkeslag med mellom 501 og 700 medlemmer kan sende seks delegater.



Fylkeslag med mer enn 701 medlemmer kan sende åtte delegater.
I tillegg kan CPU sende to delegater.

Delegatene har stemmerett i alle saker, sentralstyret har stemmerett i alle saker
unntatt beretning og regnskap.
Alle som skal delta på landsmøtet må ha betalt kontingent for landsmøteåret.
Saksliste og saksdokumenter sendes direkte til de påmeldte delegatene senest tre -3
- uker før landsmøtet.
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Observatører
Fylkesavdelingene kan sende observatører til landsmøtet. Observatører har ikke
tale- eller forslagsrett.
Dekning av kostnader for delegater
Landsmøtets utgifter dekkes ved at foreningen nasjonalt og fylkesavdelingene hver
betaler 50% av de gjennomsnittlige kostnadene pr. landsmøtedelegat. Observatører
betaler selv sine kostnader.
Saker til landsmøtet
Saksliste til landsmøtet fremgår av vedtektenes § 5.5.1.
Vi minner om at forslag eller saker til landsmøtet må være administrasjonen i
hende seks – 6 - uker før landsmøtet finner sted, det vil si senest 25. mars 2022.
Saker kan sendes til post@cp.no og merkes landsmøtet 2022.
Påmelding
Landsmøtedelegater skal velges av fylkeslagets årsmøte. Dere vil få nærmere
informasjon om påmelding i januar 2022, vi planlegger digital påmelding.
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