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INNKALLING TIL PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDETS 21. LANDSMØTE
22.-24. APRIL 2022 PÅ QUALITY AIRPORT HOTELL GARDERMOEN

I henhold til Psoriasis- og eksemforbundets vedtekter skal innkallingen til landsmøte sendes
innen utgangen av april måned i landsmøteåret, jf. vedtektenes § 5.2 pkt. 1. Innkalling til
Landsmøtet ble sendt 18. mars 2021. Det ble på representantskapsmøtet 4. september vedtatt
å utsette landsmøtet til april 2022, på grunn av den pågående koronasituasjonen. På denne
måten vil det også bli anledning til å gjennomføre et kombinert landsmøte og
jubileumsmarkering, all den tid PEF fylles 60 år i 2022.
Sentralstyret vedtok i sitt møte 15. september, at landsmøtet gjennomføres 22.-24. april 2022.
Informasjon om dette ble sendt lokallag, fylkeslag og representantskapet 22. september 2021.
Landsmøtet 2021 vil gjennomføres 22.-24. april 2022, med åpning fredag 22. april kl. 17.00,
og avsluttes søndag 24. april kl. 14.00.

Deltakere
Fylkeslagenes og lokalforeningenes delegater, samt representantskapets medlemmer har
stemmerett på landsmøtet. Deltakere på landsmøtet er de som ble valgt på årsmøtet 2020.
Hvis vedkommende er ute av lokallaget/fylkeslaget, så må vara stilles. Hvis ikke vara kan,
må nytt vedtak fattes.
Kontrollkomiteen, valgkomiteen og revisor innkalles også til landsmøtet.

I flg. vedtektene § 5.1 pkt. 6 har hver lokalforening rett til å delta med et antall delegater i
forhold til medlemstallet ved siste årsskifte etter følgende skala:
Under 100 medlemmer
1 delegat
Fra 101 - 250 medlemmer
2 delegater
Fra 251 - 500 medlemmer
3 delegater
Fra 501 - 750 medlemmer
4 delegater
Fra 751 - og flere
5 delegater
På bakgrunn av antall medlemmer som hadde betalt sin kontingent pr. 31.12.2020, har
følgende lokalforeninger anledning til å stille med mer enn 1 delegat:
(Endringene fra landsmøtet i 2018 står i rødt)
PEF Drammen
PEF Hamar
PEF Bergen
PEF Oppland
PEF Oslo
PEF Sør-Rogaland
PEF Trøndelag Sør (Trondheim og omegn)
PEF Telemark
PEF Akershus
PEF Oppland
PEF Agder

2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2

PEF Akershus (tidligere PEF Asker & Bærum, PEF Follo og PEF Romerike) har totalt 478
medlemmer, og kan stille med 3 delegater.
PEF Agder (tidligere PEF Aust-Agder og PEF Vest-Agder) har totalt 109 medlemmer, og kan
stille med 2 delegater
PEF Fredrikstad og PEF Sunnmøre hadde henholdsvis 95 og 95 medlemmer pr. 31.12.2020,
og kan da møte med bare en delegat på landsmøtet i 2021 (møtte med 2 delegater i 2018).
Fylkeslagene har anledning til å stille med en delegat pr. fylkeslag (dette er i tillegg til
representantskapet). De fylkeslagene som fungerer både som lokalforening og fylkeslag har
anledning til å stille med en delegat i tillegg til delegaten/delegatene som representerer
lokalforeningen.
PEF-ung har rett til å møte med to representanter. Alle delegater må ha gyldig medlemskap.
I henhold til PEFs vedtekter har medlemmer og tillitsvalgte i PEF anledning til å møte som
observatører på landsmøtet. Observatørene må melde seg på via sin lokalforening til PEF
sentralt.
Påmelding
Påmeldingen skjer via påmeldingsskjema på nettsiden
(http://www.hudportalen.no/informasjon/aktiviteter/landsmoetet) og fylkes- og lokallagene
vil kort tid etter mottatt påmelding, motta en faktura for innbetaling av egenandelene.

Frist for påmelding: 10. januar 2022
Egenandel
Sentralstyret fastsetter egenandelen til kroner 7500,-. Lokallag som ikke har økonomi til å
dekke egenandelen kan søke sitt fylkeslag om bistand. Der hvor fylkeslag ikke kan bistå, kan
det søkes til administrasjonen. Sentralstyret vil her henvise til dokumentet Gyldige vedtak side
18 – Økonomisk støtte til lokalforeninger og fylkeslag pkt. 4 og 6:
4.
I forbindelse med landsmøte, lederkonferanser, landsdelskonferanser og kurs i forbundets
og/eller Funkis` regi, kan økonomisk støtte på visse vilkår gis fra sentralstyret.
6.
Søknad med ajourført oversikt over foreningens/lagets økonomiske status pr. 31.12.17 må
sendes sentralstyret minst to måneder før arrangementet skal finne sted.
Reise og opphold
Sentralstyret har besluttet at alle flybilletter bestilles via Helsereiser. Mer informasjon om
bestilling vil sendes alle påmeldte deltakere.
Quality Airport Hotell Gardermoen ligger lett tilgjengelig ved Oslo Airport Gardermoen. For
ankomst fra flyplassen går det shuttlebus direkte til hotellet. For landsmøtedeltakere som
kjører bil, er det parkeringsmuligheter ved hotellet, mot avgift. Hvis det ikke er spesielle
grunner for bruk av egen bil, blir reiseutgiftene refundert etter tilsvarende offentlig
kommunikasjon.
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/quality-airport-hotelgardermoen/
Saksliste og saksdokumenter
Forslag til saksliste for landsmøtet ble behandlet på representantskapsmøtet 4. september.
Endelig program og saksliste for landsmøtet vil bli gjort tilgjengelig for delegater og
observatører senest fire uker før landsmøtet.

Se http://www.hudportalen.no/informasjon/aktiviteter/landsmoetet for informasjon og
påmeldingsskjema til Landsmøtet:
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