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Til: Medlemmer, styret og valgkomiteen i PBL

PBL innkaller  
til landsmøte 2021
Med henvisning til vedtektenes § 3 innkalles 
det med dette til landsmøte i PBL.

TID:  Mandag 1. november, kl. 10.00 til 18.00 
 Tirsdag 2. november, kl. 08.30 til 16.00
STED:  Clarion Hotel and Congress, Oslo Airport

Saker til landsmøtet må meldes senest seks – 6 – uker før landsmøtet.

Foreløpig saksliste er som følger (jfr. vedtektenes § 3):

LM-sak 1/21: Styrets årsberetning sammen med forbundets årsregnskap

LM-sak 2/21: Saker som er fremmet av styret eller medlem(mer)

LM-sak 3/21: Styrets forslag til strategisk plan for landsmøteperioden

LM-sak 4/21: Styrets forslag til økonomiplan for landsmøteperioden

LM-sak 5/21: Styrets forslag til kontingent for landsmøteperioden

LM-sak 6/21: Godtgjørelse til styret og valgkomiteen

LM-sak 7/21: Valg av styre

LM-sak 8/21: Valg av valgkomité

LM-sak 9/21: Valg av revisor

I tillegg til landsmøtesakene, blir det et spennende og aktuelt program med inviterte gjester. 
Mer informasjon om dette kommer senere. 
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Hver registrerte medlemsbarnehage, som har betalt kontingent innen 10 dager før landsmøtet,
kan møte med én – 1 – representant, som har talerett, forslagsrett og stemmerett.

•	 Eier(e)	som	eier	eller	kontrollerer	flere	barnehager	kan	oppnevne	én	representant	 
for alle sine barnehager.

• Sammenslutninger som representerer kollektive medlemmer kan oppnevne  
én representant som etter fullmakt representerer de kollektive medlemmer som  
ikke selv møter i landsmøtet.

• En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv, kan med personlig fullmakt,  
la seg representere av en landsmøtedeltaker. Én landsmøtedeltaker kan ikke representere 
mer enn ti medlemsbarnehager med slik fullmakt.

Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet må være mottatt i administrasjonen 
senest 10 dager før møtestart for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett.

Styret møter med tale-, forslags- og stemmerett.
Administrerende direktør møter med tale- og forslagsrett.

Antall stemmer blir beregnet ut fra innbetalt kontingent.

Den samlede kontingenten for PBL vil være utslagsgivende for antall stemmer.

Kontingent:
Inntil kr 7.999   1 stemme
Kr 8.000 – 15.999  2 stemmer
Kr 16.000 – 23.999  3 stemmer
Kr 24.000 – 31.999  4 stemmer
Kr 32.000 – 39.999  5 stemmer
Osv. + kr 8.000

Alle delegater skal sende inn fullmaktsskjema. Fullmaktsskjema sendes på e-post eller
brev senest ti dager før landsmøtet, innen 21. oktober.
E-post: pbl@pbl.no 

Adresse: PBL, Prinsens gate 91, 8003 Bodø

Klikk her for mer informasjon og påmelding. 

Påmeldingsfrist: 21. oktober

Vedlegg 1: Fullmaktsskjema 

Bodø, 31. august 2021

Med vennlig hilsen
PBL

Eirik Husby
styreleder
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