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NTLs landsmøte 2018

Søndag 4/11 møtte vår landsmøtedelegasjon i Oslo å forberede seg
Landsmøtet 2018. Landsmøtet ble gjennomført fra mandag 5/11 til fredag
9/11.
NTL Skatts delegasjon gjorde en veldig god jobb under landsmøtet. Flere
var på talerstolen med gode innlegg om blant annet a-krim, digitalisering,
miljø, alkohol, verving, om gratis innboforsikring for pensjonister og om
organisering av toppledere. Nestleder Morten var også på talerstolen og
utfordret Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre om ABE-kuttene og
satsingen på kampen mot a-krim. Du kan også lese mer om 2 av våre
delegater, Aurora og Mushrifa, HER.
En av sakene vi frontet, fortsatt gratis Kollektiv Hjem (innbo) forsikring til våre
pensjonister med 10 års ansiennitet, vant med stort flertall i salen. Det er vi svært godt
fornøyd med. Det er også vedtatt en innstramming av alkoholservering.
En enstemmig valgkomité la frem forslag til bant annet ny ledelse/administrasjon, landsstyre
og forbundsstyre. Kjersti Barsok er ny leder av NTL, Fredrik Oftebro er ny 1. nestleder (tidligere 2.
nestleder), Ellen Dalen er ny 2. nestleder og Carl Marius Michelsen er ny hovedkasserer. Tidligere leder
John Leirvaag fortsetter som valgt rådgiver, det samme gjør tidligere hovedkasserer Anita Busch.
Til forbundsstyret er vår egen leder Ingrid Sølberg gjenvalgt. Til landsstyret er Morten Ørsnes, Renate
Swensen, Bjørn Ove Hersdal og Tor-Petter Hågensen valgt inn fra oss (sistnevnte som vara). Resten av
valget kan du lese mer om HER.
Etter en engasjerende, spennende og utfordrende uke i fagforeningen er vi inspirerte, slitne, stolte,
engasjerte og klare for nye utfordringer!

Pensjonsdemonstrasjon
Et samlet landsmøte demonstrerte foran Stortinget torsdag 8/11 for
pensjon fra første krone for alle. Les mer om dette HER.

Årets tillitsvalgte!
Husk å sende inn forslag til kandidater til prisen «årets tillitsvalgte» til
Ingrid Doshlaku med tillitsvalgtes navn og en kort begrunnelse.

Vi ønsker dere alle en riktig god uke,
Hilsen Arbeidsutvalget
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