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Til
NITOs avdelinger

NITO-kongressen 2018
NITOs 6. ordinære kongress avholdes på Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu (Oslo),
26. til 28. oktober 2018. Representantene ankommer fredag 26.10.2018, oppstart kl. 11.00.
NITO-kongressen er NITOs øverste organ. Nærmere 100 representanter fra 20 lokalavdelinger diskuterer
og vedtar strategier, her velges President og Hovedstyre.
NITOs politikk for kommende kongressperiode skal vedtas på kongressen. Her får representantene en
unik mulighet til å påvirke NITOs politikk gjennom å delta i høringen som sendes ut i februar. Deretter
blir det debatt og vedtak på kongressen.
Forberedelse til sakene som skal behandles på kongressen starter allerede nå. For å få en god
forberedelse av saker gjelder følgende frister for innsendelse av saker:
•
•
•
•

Representantenes navn og rekkefølge 9. april
Forslag til hederstegn/æresmedlemmer 18. april
Forslag til lovendringer 18. april
Andre saker 18. april

Allerede nå er det mange saker som er planlagt framlagt på kongressen. Her kan nevnes:
• Strategiregnskap for inneværende kongressperiode og strategier for kommende kongressperiode
• NITOs politikk
• NITOs lønnspolitiske prinsipper
• Endringer i lov for NITO og oppfølging av sak 11 b fra kongressen i 2015
I tillegg kommer organisasjonsmessige saker som hederstegn og æresmedlemmer, kontingentprinsipper
og budsjettrammer, rapport fra kritisk revisjon og selvsagt valg.
Nærmere om de ulike saksfristene:

Representanter til kongressen (jf Lov for NITO § 4.1.1)
Representasjonen er basert på medlemstall per 1.1. 2018 (jf Lov for NITO § 3.9) og skal velges på
avdelingens årsmøte (jf avdelingenes vedtekter § 3.2).
Navn og rekkefølge på representanter sendes til junni.nilsen@nito.no innen 9. april. Påmelding via
nito.no åpnes i april/mai 2018.

Hederstegn og æresmedlemmer (jf Lov for NITO §§ 9.3 og 9.4)
Dersom avdelingen har forslag til personer som bør motta hederstegn eller bli utnevnt til æresmedlem,
må forslag sendes sekretariatet ved kari.lier@nito.no innen 18. april.
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Forslag til lovendringer (jf Lov for NITO § 10)
Forslag til endringer i Lov for NITO vil bli sendt på høring denne våren. Dersom avdelingene har forslag
til lovendringer utover det som ligger i høringen høring, må disse sendes inn sammen med høringssvaret
til kari.lier@nito.no innen 18. april.

Forslag til andre saker (jf Lov for NITO § 7.3)
Dersom avdelingen ønsker å fremme andre saker til kongressen, må de sendes til sekretariatet ved
kari.lier@nito.no innen 18. april.
Lov og vedtekter for NITO finnes her: https://www.nito.no/organisasjon/om-nito/retningslinjer-lov/.

Med vennlig hilsen

Trond Markussen
President

Steinar Sørlie
Generalsekretær

