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Rundskriv 07 - 2016 - Valg av landsmøtested 2017 og 2018
Landsmøtet 2017 skal avholdes i siste del av november 2017
Lokallagene inviteres til å komme med forslag på sted for avvikling av landsmøtet. Oppgaven som
medarrangør er spennende og utfordrende. Det er PF som er vertskap for landsmøtet. Planlegging og
gjennomføring vil derfor skje i et nært og konstruktiv samarbeid med PF sentralt.
Vi stiller følgende krav til at søknaden må inneholde beskrivelse av:
•
Forslag til landsmøtested/hotell, samt tilgjengelighet til landsmøtested og hotell for delegater
og gjester
•
Generelt god standard på hotellrom og konferansesal
•
Hotellrom for inntil 240 personer
•
Hotellet må ha konferansesal med klasseromsoppsett til minimum 200 personer og plass til
ytterligere 40 personer
•
Tilgang til tekniske hjelpemidler – både iht gjennomføringen av landsmøteforhandlingene,
avvikling av kulturelle innslag og informasjonsopplegg.
•
Rammen rundt landsmøte (kultur og underholdning)
•
Lokallagets bidrag består i å få på plass et opplegg for sikkerhet under landsmøtet, vi trenger
sjåfører, personer som kan bistå i mottak på flyplass og mottak på landsmøtehotellet, bistand
til avvikling av åpningsseremoni og festmiddag, samt noen kunstneriske innslag ved
møtestart.
Kvaliteten og innholdet i redegjørelsen på de punktene som fremkommer vil bli tillagt vekt når vedtak
fattes.
Søknadsfrist er 7. oktober 2016. Forbundsstyret skal fatte vedtak om sted for landsmøtet på
styremøtet i oktober 2016.
Søknaden sendes pf@pf.no og merkes «Søknad landsmøte 2017»

Valg av landsmøtested 2018
Landsmøtet 2018 skal avholdes i siste del av november 2018
Lokallagene inviteres til å komme med forslag på sted for avvikling av landsmøtet. Oppgaven som
medarrangør er spennende og utfordrende. Det er PF som er vertskap for landsmøtet. Planlegging og
gjennomføring vil derfor skje i et nært og konstruktiv samarbeid med PF sentralt.
Vi stiller følgende krav til at søknaden må inneholde beskrivelse av:
•
Forslag til landsmøtested/hotell, samt tilgjengelighet til landsmøtested og hotell for delegater
og gjester
•
Generelt god standard på hotellrom og konferansesal
•
Hotellrom for inntil 240 personer
•
Hotellet må ha konferansesal med klasseromsoppsett til minimum 200 personer og plass til
ytterligere 40 personer
•
Tilgang til tekniske hjelpemidler – både iht gjennomføringen av landsmøteforhandlingene,
avvikling av kulturelle innslag og informasjonsopplegg.

•
•
•

Rammen rundt landsmøte (kultur og underholdning)
Hvordan lokallaget tenker å organisere arbeidet lokalt.
Lokallagets bidrag består i å få på plass et opplegg for sikkerhet under landsmøtet, vi trenger
sjåfører, personer som kan bistå i mottak på flyplass og mottak på landsmøtehotellet, bistand
til avvikling av åpningsseremoni og festmiddag, samt noen kunstneriske innslag ved
møtestart.

Kvaliteten og innholdet i redegjørelsen på de punktene som fremkommer vil bli tillagt vekt når vedtak
fattes.
Søknadsfrist er 15. desember 2016. Forbundsstyret skal fatte vedtak om sted for landsmøtet på
styremøtet i januar 2017.
Søknaden sendes pf@pf.no og merkes «Søknad landsmøte 2018»

Med vennlig hilsen

Susanne Wathne
Saksbehandler
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