
 

 
Til  
NTLs landsforeninger, foreninger,  
avdelinger og fylkesutvalg  

 
Sendes også NTLs forbunds- og landsstyre,    A-rundskriv nr: 7/2020 
kontrollkomité og revisor, LO Stat og  
distriktskontorene til LO Stat,  
LO, AOF og NTL Ung   
 
          Dato: 29.5.2020 
  

Fysiske kurs, konferanser og andre aktiviteter i regi av forbundet, 
fylkesutvalgene og organisasjonsleddene. 
 
NTL sine kurs og arrangementer  
 

For å begrense reiseaktiviteten avlyser NTL alle fysiske kurs i forbundets regi fram til 28. 
september 2020. Dersom det gjeninnføres strengere smitteverntiltak fra myndighetenes side, 
vil dette bli vurdert på nytt. Det vil vurderes om enkeltkurs i 4. kvartal skal byttes ut med 
allerede avlyste kurs, eller om enkelte avlyste kurs skal komme i tillegg til de planlagte 
kursene i 4. kvartal. Dette vil oppdateres på forbundets hjemmeside når eventuelle endringer 
blir bestemt. 
 
NTLs fylkesutvalg  
 

NTL sine fylkesutvalg er en del av forbundet og retningslinjene og rådene som er gitt fra 
forbundets ledelse gjøres også gjeldende for fylkesutvalgene.  
 
Kurs/konferanser/medlemsmøter i organisasjonsleddene  
 

Hvorvidt et arrangement skal gjennomføres må organisasjonsleddene selv vurdere i lys av 
myndighetenes råd. Lokalt kan det være fornuftig å konferere med de lokale 
helsemyndighetene som for eksempel kommuneoverlegen i den kommunen arrangementet 
er tenkt avviklet. Vær oppmerksom på at det kan være smitteverntiltak i den enkelte 
virksomhet, som for eksempel beordret hjemmekontor, som kan være til hinder for fysiske 
kurs og samlinger i virksomhetene. 
 
Forbundet vil nå gjenoppta behandling av søknader om støtte til kurs, konferanser, 
medlemsmøter og annen aktivitet, under forutsetning av at smitteverntiltak er ivaretatt etter 
de til enhver tid gjeldende råd fra myndigheten og at det er foretatt en risikovurdering 
knyttet til gjennomføringen og en vurdering av konsekvenser og kostnader ved avlysning. 
Vurdering av smitteverntiltak og risikovurdering, skal inntil videre følge søknaden om støtte. 
 
Om planlagt årsmøte, konferanse eller kurs må avlyses  
 

Så snart beslutningen om å avlyse kurs og konferanse er fattet må det tas kontakt med 
hotellet eller kursstedet. Gå gjennom avtalevilkårene som er i avtalen dere har inngått når 
dere bestilte kurset og opprett en god dialog med kursstedet. Avklaring på om en skal avlyse 
eller ikke må komme så tidlig som mulig.  
 
Er det kort tid til aktiviteten skal gjennomføres kan det være at man må betale hele beløpet. 
Vi bør allikevel prøve å få redusert kostandene gjennom dialog og forhandling. Vi ser at 
mange virksomheter, hoteller ol. gir rabatter eller avslag på det som vi må betale ved 



 

avlysning selv om det er avtalt noe annet. Andre er mer steile og krever at vi betaler hele 
beløpet. Det kan være et tips å be om å få redusere betalingen mot at det bookes 
arrangementet på nytt ved et senere tidspunkt. Det kan også være et tips at vi påberoper 
oss force majeure, dvs. at dette er en ekstraordinær hendelse utenfor vår (NTLs) kontroll.  
 
Når et årsmøte blir utsatt  
 

Om årsmøtet blir utsatt og det ikke er mulighet til å finne alternativ måte å gjennomføre 
møtet på, er fristen for å avholde årsmøtet utsatt flere ganger, sist til ut 3. kvartal 2020.  
 
For noen organisasjonsledd er digital møtegjennomføring krevende og fysiske møter kan nå 
komme så sent at årsmøte for 2020 kommer svært tett opp til årsmøtet i 2021.  
 
Av praktiske og økonomiske grunner kan det derfor være fornuftig å ikke gjennomføre 
årsmøtet i inneværende år. Dette er ikke en ønsket, men en mulig løsning. Hvis årsmøtet må 
utsettes, må styret vedta utsettelsen, og det må sendes ny innkalling i henhold til fristene i 
NTLs vedtekter. Det må også settes ny frist for å sende inn forslag til årsmøtet. Allerede 
innkomne forslag er å regne som nye forslag til det utsatte årsmøtet og det er viktig å huske 
på å få de med på sakslista.  
 
Blir årsmøtet utsatt fortsetter sittende styret frem til det er mulig å gjennomføre årsmøtet på 
nytt. Er det av en eller annen grunn behov for å foreta suppleringsvalg i mellomtiden har 
styrene fullmakt til å foreta suppleringsvalg frem til det er mulig å gjennomføre årsmøte. 
 
Digitale årsmøter 
 

Det er mulig å gjennomføre årsmøter digitalt. Noen organisasjonsledd har erfaring med 
dette. Forbundet stiller ikke krav til hvilken teknisk løsning dere skal bruke, men det må 
sikres at alle har de samme mulighetene for påvirkning, som de normalt ville hatt i et fysisk 
møte. Det er derfor nødvendig med aktiv avstemming i alle saker, for å forsikre seg om at 
alle telles med. Den tekniske løsningen må også sikre muligheten for hemmelig valg til 
personvalgene.  
 
Forbundet har kjøpt et digitalt møtesystem, som er brukt av NTL Forsvaret og vil bli brukt av 
NTL Ung og Landsstyret i første halvdel av juni 2020. Etter landsstyremøtet vil dette 
systemet tilbys til organisasjonsleddene. Det vil imidlertid ta tid å få trent opp tilstrekkelig 
antall instruktører og systemet er nødvendigvis ikke egnet for alle org.ledd. Vi kommer derfor 
tilbake med mer informasjon om dette systemet, alternative systemer og erfaringer i løpet av 
juni 2020. 
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