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Invitasjon til landsmøte 

Det innkalles med dette til landsmøte i Seniornett Norge 13. og 14. mai 2019. Møtet 

holdes på Thon hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo. Nærmeste 

flytogterminal og togstasjon er Nationaltheateret stasjon. 

Landsmøte er Seniornetts høyeste organ. Hovedstyret ser frem til givende dager og 

håper på god representasjon fra Seniornetts lokalforeninger. Frist for påmelding til 

landsmøte er 29. april. Påmelding til kontor@seniornett.no eller telefon 22 42 96 26. 

Landsmøtet begynner til lunsj klokken 13, dag én, og avsluttes til lunsj dag to. På 

kvelden første dag er det landsmøtemiddag på hotellet for alle delegater. 

Seniornett dekker mat og overnatting for de som ikke kan reise hjem på kvelden. 

Reisekostnader skal i utgangspunktet dekkes av lokalforeningene selv, men 

lokalforeningene kan søke om å få dekke reisekostnader der lokalforeningene ikke 

har økonomi til å betale for reisen.  

Alle sakspapirer, delegatoversikt, møteplan og agenda legges ut på seniornett.no. På 

landsmøte vil hver delegat få utlevert et sett med landsmøtedokumenter sammen 

med stemmesedler. 

Vær oppmerksom på at det vil fotograferes fra landsmøtesalen, i pausene og under 

middagen. Bildene kan bli brukt av Seniornett, eller der det fremmer Seniornetts 

formål. 

 

Velkommen! 

 

Karin Moe Røisland 

Styreleder Seniornett Norge 

mailto:kontor@seniornett.no


 
 

 

Program for landsmøte (med forbehold om endringer) 

Dag 1 - 13. mai  

12.30 – 13.00 Registrering 

13.00 – 14.00 Lunsj. Du må være registrert for å kunne innta lunsj. 

14.00 – 14.15 Åpningstale, ved styreleder Karin Moe Røisland 

14.15 – 14.45 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

2. Konstituering, valg av møteleder, referent, tellekorps, to 

delegater til å undertegne protokollen. 

14.45 – 15.00 Pause 

15.00 – 16.00 3. Årsberetning for 2017 og 2018 

   4. Årsoppgjør, regnskap og revisjonsberetning for 2017 og 2018 

   

16.00 – 16.10 Pause 

16.10 – 17.30 5. Vedtektsendringer 

18.30 – 22.00  Landsmøtemiddag 

 

Dag 2 – 14. mai 

08.30 – 09.00  Registrering, må gjøres også dag 2 grunnet fullmakter 

09.00 – 09.15 Statssekretær Paul Chaffey: Regjeringens digitaliseringspolitikk 

09.15 – 10.00 Paneldebatt: «Hva skal til for å få seniorene på nett» med 

statssekretær Paul Chaffey, nestleder Mette Gundersen, KS, 

forbundsleder Jan Davidsen, Pensjonistforbundet, styreleder 

Karin Moe Røisland, Seniornett. Debattleder er generalsekretær 

Kristin Ruud. 

10.00 – 10.45 6. Seniornetts handlingsplan for 2019-2020 

10.45 – 11.00 Pause 

11.00 – 12.30  7. Budsjett og fastsettelse av kontingent 

   8. Valg av hovedstyre, revisor og valgkomité 

12.30 – 12.45 Aktuell informasjon fra Seniornett – Digital festival, 

voksenopplæringsmidler, momskompensasjon, seniornett.no 

12.45 – 13.00 Avslutning ved styreleder 

13.00 – 14.00 Lunsj 


