
 

Innkalling til Landsmøte og ungdomskonferanse i PEF-ung 2020.    28.04.2020 

 

Herved innkalles ungdomsstyret, alle landets ungdomsgrupper og ungdomsrepresentanter, samt 

kontrollkomiteens og sentralstyrets representanter til PEF-ungs landsmøte 2020. 

 

Landsmøtet arrangeres sammen med en ungdomskonferanse 23-25. oktober. Ungdomskonferansen avholdes fra 

fredag til lørdag og landsmøtet avholdes på søndag. Arrangementene vil være på Gardermoen. 

 

PEF-ung sentralt dekker alle utgifter (reise og opphold) for representantene fra ungdomsstyret, kontrollkomiteen, 

valgkomiteen og PEFs sentralstyret. Alle PEF-ung grupper og valgte ungdomsrepresentanter har rett til å møte 

med en delegat hver. Lokalforeninger og fylkeslag betaler en egenandel for delegaten.  Alle medlemmer i 

aldersgrupper er velkomne og vil få observatørstatus. Observatører må dekke utgiftene selv eller gjennom 

lokalforening/fylkeslag etter avtale. Egenandelen er lik enten man deltar på ett eller begge av arrangementene, og 

er som følger: 

Delegater: kr. 1.500,- (reiseutgifter er inkludert i denne prisen) 

Observatører: kr.    800,- (reiseutgifter er ikke inkludert) 

PEF-ung dekker kun rimeligste reisemåte. For dekning av utgifter ved bruk av egen bil eller taxi, må det rettes 

søknad til ungdomsstyret snarest og senest innen to måneder før møtet finner sted.  

Må du fly vil Helsereiser bestille fly for deg. Ta kontakt med Helsereiser på tlf 23 00 12 60, eller e-post, 

helsereiser@travelnet.no. Oppgi at du skal delta på PEF-ungs Landsmøte, samt fødselsdato slik at de kan bestille 

ungdomsbillett til deg. Husk å bestille billett tidlig for god pris.  

 

Saksliste, sakspapirer, valgkomiteens innstilling, og program for landsmøtet vil bli sendt ut på et senere 

tidspunkt. Det samme gjelder program for ungdomskonferansen. Årets tema for konferansen vil være ta oss på 

alvor.   

Vi minner om at i henhold til vedtektene må saker som ønskes behandlet på landsmøtet sendes ungdomsstyret 8 

uker før møtet. Det vil si at fristen i år er 28. august. Unntatt fra fristen på 8 uker er forslag fra 

ungdomskonferansen. Vi vil også gjøre oppmerksom på at det vil bli valg av nytt ungdomsstyre i PEF-ung, og 

ber dere tenke gjennom om dere ønsker å nominere dere selv eller andre til tillitsvervet.  Valgkomiteen kan 

kontakt på martine@pef-ung.no eller 957 87 059. 

Påmelding til Landsmøtet skjer snarest mulig, men senest 1.sept. 2020. Påmelding er binnene. Er du delegat 

bes du bestille reise tidlig. Er du i tvil om du er delegat eller observatør kan du spørre kontoret/ Maren. 

 

Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten for 2020 må være betalt for å kunne delta på arrangementet, 

samt ha tillitsverv i organisasjonen.  Ta kontakt for betalingsinformasjon dersom du ikke har betalt eller er i tvil 

om du har betalt.  

 

Vennlig hilsen 

Psoriasis- og eksemforbundet ung 

 

Gudbjørg. L Dahl   Maren Awici-Rasmussen  
Leder, gudbjorg@pef-ung.no   Org.sekr. maren@pef-ung.no 23376242    
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