
Styremøte 18-19. april i Oslo 
 

Sak 22/06 Kort presentasjon av styret 
Styret og administrasjon hadde ein kort presentasjonsrunde. 
 
 

Sak 23/06 Arbeidsmåtar i styret 
Frode gav ein orientering om lønn, reiserekningar, dataprogram og godtgjersle 
til styret. Instruks for styret vart gjennomgått. Det vart ytra ønske om at 
reiserekningar vart lagt med innkalling slik at ein hadde eit eksemplar til ei 
kvar tid. 
 

 Løn er den 10. i kvar månad. Reiserekningar må vera på kontoret 
dagen før. 

 Styret nyttar Lotus Notes som plattform for kommunikasjon og alle i 
styret har tilbod om å ta i bruk dette dataprogrammet. 

 For bruk av eige datautstyr vert det gjeve ei godtgjersle på kr. 3.000,- 
pr. år. 

 
   
Sak 24/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte 

I dagens styret er det berre att to personar som var med på dette møtet, Astrid 
og Jorulf. Det vart etterlyst oppfølging av vedtak frå tidlegare styremøte i sak 
16/06 med ordlyden “Styret vil ha ein oversikt over avtaler på kontoret som 
regulerer forholda mellom NLT og LT Folgefonna til neste styremøte.” 
 
Vedtak: 

Ingen merknader. 
 
 

Sak 25/06 Fusjon mellom NLT og LFR 
Astrid orienterte om bakgrunn for saka og refererte til vedtak frå årsmøte. 
Trygve refererte fusjonsavtalen. Ein likelydande fusjonsavtale var oppe på 
årsmøta i LFR og NLT og skulle seiast ja eller nei til. Denne er vedteke i 
forsøksringane og ordlyden i sjølve avtalen kan ikkje endrast i ekstraordinært 
årsmøte i NLT utan at LFR må vedta saka på nytt. Det må utarbeidast eit 
vedlegg til avtale som utdjupar dei “problemområde” som kom opp på 
årsmøtet. Informasjonen må laga få ut i god tid før haustsamlingar, samtidig 
som vi baserer oss på eit informasjonsløp i samband med haustsamlingane. 
Fusjonen bør og vera tema på dei fylkesvise samlingane i samband med 
haustsamlingane. 
 
Det vart ein gjennomgang av innspel frå lag/ringar og følgjande saker er 
viktige å få avklara i den vidare prosessen; 
 

 Regionsinndeling og tilsetjing av regionsleiar 
 Regionsinndelinga er viktig med tanke på val m.m. Vi nyttar oss 

allereie av 4 regionar i NLT i dag. Når det gjeld tilsetjing av 
regionsleiarar og oppretting av regionsstyre m.m. så vert dette sett på 
som eit fordyrande og unødvendig ledd. 

 Vedtekter, formålsparagraf, utsendingar, val m.m. 
 Vedtekter for ny organisasjon med formålsparagraf må på plass. Skal 

desse regulera forholdet mellom avløysarlag og forsøksringar i ein ny 
organisasjon? I fusjonsavtalen er det forslag på 80 utsendingar. Dette 



er høgt, ca. 60 utsendingar basert på eit forholdstal på ein utsending 
pr. 1.000 medlem kan vera reelt. Det er og ein diskusjon kva 
medlemstal ein skal basera seg på, men dette må sjåast i samanheng 
med punktet om kontingent på NLT sin arbeidsplan for 2006. 

 Budsjett 
 Må fram forslag til innsparingar og kor innsparingane vil liggja i 

framtida. 

 Informasjonsløp 
 Sidan vi ikkje har mandat til å opprette eit interimstyre bør det setjast 

ned eit fusjonsstyre for å arbeida vidare med dei sakene eit 
interimstyre skulle ha gjort. Dette styret bør setjast ned snarast råd og 
bør bestå av leiar, nestleiar og tilsette frå administrasjonen. 

 Informasjon må vera klar til utsending 15.09, slik at laga får den i god 
tid til haustsamlingane.  

 
 

Sak 26/06 Tidspunkt for neste styremøte 
Kor tid vi må ha neste møte er vanskeleg å sei før vi har hatt møte med LFR 
og sett utviklinga i fusjonsprosessen. Kjem tilbake til saka seinare. 
 
 

Sak 27/07 Andre saker 
A. Obligatorisk Tenestepensjon 
NLT har etter forhandlingar med ulike selskap fått tilbod frå sju leverandørar 
på OTP. Ut i frå 15 ulike kriteriar anbefaler meklar, Willis, å gå inn på ein 
intensjonsavtale med Nordea. 
 
Vedtak: 
NLT går inn for ein intensjonsavtale med Nordea på OTP. 
 
B. Saker teke opp av årsmøte 
Problem med revisor - skal vi reagere ovanfor revisor då dei ikkje har oppdaga 
feil med mva. tidlegare? Erfaringar andre har hatt i liknande situasjonar er at 
ein ikkje kjem så langt med dette. Årsmøte har valt å gå vidare med KPMG AS 
og då er det greitt å ha eit godt forhold til revisjonsselskapet. 
 
Serviceavgift - Dette er ein gjengangar på årsmøtet. Problemstillinga har vore 
sett på tidlegare og konklusjonen har vore at det krev så mykje omlegging at 
det ikkje vil vera lønsamt for organisasjonen. 
 
Informasjon til styreleiar/tillitsvalde i avløysarlaga - Det er eit problem at mykje 
av informasjonen frå NLT til laga ikkje når ut til styret i laga. For å få sendt 
informasjon direkte til styret er det oppretta ein mulighet for å få registrert e-
post adressa si direkte på vår heimeside. 


