NTL Skatt

Ukeslutt 39-2019
Månedens verver for august
NTL Skatt har foretatt trekning for månedens verver for august. Den
heldige vinneren er Mushrifa Ali-Mubarak fra Stavanger. Ønsker du å
ha muligheten til å vinne 2000,-? Hver måned trekker vi en vinner
blant de som har vervet et nytt medlem den siste måneden, og vinneren
får 2000,-. Så verv en kollega i dag!
Styremøte NTL Skatt

23.—25. september avholdt Landsforeningen i NTL Skatt styremøte på Kielferga. Der startet vi
diskusjoner rundt mange viktige avgjørelser for fremtidens NTL Skatt, som:

Medlemstilbudet i NTL Skatts organisasjonsledd

Hvordan skal vi arrangere kurs?

Videre arbeid med verving—hvordan skal vi klare å bli flere i NTL Skatt?
Valg av ny sekretær og 2. vara til styret i NTL Skatt
Tidligere sekretær Renate Swensen er valgt som vår nye nestleder. På styremøte 23.—25.
september har styret derfor valgt Sonja Moltumyr som ny sekretær. Hun har fungert for
Renate i hennes fravær i vervet som Forbundssekretær fra 1. april 2019. Valget betyr at
hun fortsetter i vervet som sekretær fram til neste representantskapsmøte i september
2020.
Som en følge av dette valget måtte styret også foreta et suppleringsvalg i vervet som 2.
vara til styret, da Sonja har hatt dette vervet. Styret valgte Bjørn Ove Hersdal som nytt 2.
varastyremedlem i NTL Skatt. Han kommer fra Brukerdialog, Brukerkontakt i Stavanger.

Ungtillitsvalgt og vara ungtillitsvalgt
Fra 17. oktober går vår nåværende ungtillitsvalgt Ingrid Doshlaku, ut i fødselspermisjon. I
løpet av høsten slutter også nåværende vara ungtillitsvalgt Anja Kolnes fra DFØ. Styret
valgte Nicoline Haaland (øverst) som ny ungtillitsvalgt, og Silje Haugen Edvardsen som
vara ungtillitsvalgt, begge to kommer fra Brukerdialog, Brukerkontakt i Oslo.

Vi ønsker dere alle en riktig god helg!
Hilsen Arbeidsutvalget
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