
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsmøte 2021

Lørdag 29. mai 2021 12:00–16:00
Torggata 31 i Oslo og digitalt

Styret i Landsforeningen mot seksuelle overgrep kaller med dette inn til
landsmøtet 2021 den 29. mai klokken 12–16!

Alle som ønsker kan møte opp fysisk på landsmøtet, forutsatt at de er helt inneforstått med at
de til enhver tid gjeldende smittevernregler må følges til punkt og prikke – uten unntak. Dersom
det for eksempel er vanskelig for deg å bruke munnbind, vil vi fraråde at du deltar fysisk, men at
du heller heller deltar digitalt akkurat i år.

Dersom regjeringen grunnet smittevernhensyn ikke tillater fysiske arrangementer av
denne størrelsesorden i slutten av mai, har vi heldigitalt landsmøte som plan B.

LMSO dekker utgifter til overnatting for medlemmer. Du huker av i påmeldingsskjemaet vårt for
fysisk deltakelse hvorvidt du skal overnatte eller ei, og i så fall hvor lenge. Styret booker
hotellrom for medlemmer som skal overnatte.

Reisekostnader dekkes ikke for medlemmer.

● Påmelding for de som ønsker å delta FYSISK: http://tiny.cc/fysisk-landsmote-lmso

● Påmelding for de som ønsker å delta DIGITALT:
http://tiny.cc/digitalt-landsmote-lmso
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Program for landsmøtet 2021
12:00–12:25: Registrering
12:30–12:45: Gjennomgang av forretningsorden og praktiske rammer for gjennomføring av
landsmøtet
12:45–14:45: Landsmøtet
14:45–15:00: Pause
15:00–16:00 Landsmøte og utdeling av Ildsjel-pris
Til orientering: Søndag 30.5 vil det i tillegg være styrets samling for nye og gamle
styremedlemmer, dette for å sørge for kunnskapsoverføring og etablering av det nye styret.

Forslagsfrist for innkomne saker fra medlemmer er fire (4) uker før landsmøtedato. I år er
fristen for å sende inn forslag til saker altså lørdag 24. april. Forslag til saker sendes til
styret@lmso.no

Saksliste med vedlegg publiseres fortløpende på LMSOs nettsider så snart de er klare og
senest to uker før landsmøtet: https://lmso.no/arrangement/landsmote-2021/

Styret ber om at landsmøte-deltakere setter seg inn i saksopplysninger i forkant av møtet.
Velkommen!

Vennlig hilsen fra
Styret i LMSO

Dato: 24.3.2021
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