NAAF LANDSMØTE 2019

PRAKTISK INFORMASJON

Dato:

Fredag 20. – søndag 22. september 2019

Timeplan:

Fredag 20. september
Registrering og innsjekking
Foredrag v/ Vibeke Landaas,
klinisk ernæringsfysiolog ved UiO
Åpning og konstituering av
Landsmøtet
Middag

Tidspunkt
fra 15.00

Lørdag 21. september
Frokost
Møtestart
Besøk Geilomo
Lunsj
Forhandlinger fortsetter
Aperitiff (alkoholfri)
Festmiddag

Tidspunkt
07.00 – 09.00
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
12.30 – 14.00
14.00 – 18.00
19.30
20.00

Søndag 22. september
Frokost
Møtestart
Konstituering KKU og FS
Lunsj
Hjemreise fra

Tidspunkt
07.00 – 09.00
09.00 - 12.30
12.30 - 13.00
12.30 – 14.00
14.00

Hotell:

Bardøla Høyfjellshotell
Bardølaveien 30, 3580 Geilo
www.bardola.no

17.30 – 18.30
19.00 – 19.30
20.00

Kostnadsfordeling:

Forbundsstyret

Sekretariatet dekker reise og
opphold.
Delegater
Egenandel på kr 5 000 pr delegat
dekkes av regionen, øvrige utgifter til
reise og opphold dekkes av
sekretariatet.
NAAFUs delegater
Sekretariatet dekker reise og
opphold.
Kontroll- og klageutvalget
Sekretariatet dekker reise og
opphold.
Valgkomiteen
Sekretariatet dekker reise og
opphold.
Leder i DNH SA
Sekretariatet dekker reise og
opphold.
Varadelegater/observatører
Den enkelte region dekker reise og
opphold.
Ansatte i regionen
Egenandel på kr 5 000 for 1 ansatt
dekkes av regionen, øvrige utgifter til
reise og opphold dekkes av
sekretariatet. Ønskes deltakelse fra
flere ansatte dekkes dette i sin helhet
av regionen.
Ansatte som jobber for NAAF sentralt Sekretariatet dekker reise og
opphold.

Antall vara:

Mer enn 10 delegater = 3 vara, mellom 5 og 10 delegater = 2 vara, mindre
enn 5 delegater = 1 vara

Observatører:

Grunnet begrenset antall rom og størrelse på konferansesal må ev. ønsker
om observatører avklares med regionen før videre kontakt med NAAF
sentralt. Hotellrom kan ev. skaffes på annet hotell på Geilo og må i sin helhet
betales av lokallag/region.

Pris
hotell:

Andre
kostnader:

20. – 22. september:
Enkeltrom i hytte kr 3 250
Enkeltrom på hotellet kr 4 080
Prisene inkluderer frokost, lunsj og middag.

Drikkevarer og ekstra måltider, telefon, minibar etc. betales av den enkelte
og gjøres opp direkte med hotellet før avreise. Festmiddagen lørdag,
inkluderer 2 alkoholfrie drikkevarer per deltager.

Reisebestilling:

Fly, tog og bussreise bestilles via Helsereiser – og bør gjøres så raskt som
mulig, og innen 20. juni. Helsereiser vil koordinere transport fra flyplass til
Bardøla t/r, Geilo enten med buss eller tog.
Det vil også settes opp buss fra Oslo S, kl. 12.00, via Sandvika til Geilo. Plass
på bussen må også bestilles via Helsereiser.
E-post: helsereiser@travelnet.no
Telefon: 23 00 12 60
Alle bestillinger til Helsereiser må merkes med Landsmøtet 2019.
Dersom noen skal kjøre privatbiler skal dette koordineres med
regionssekretær slik at bilene blir fylt opp.
Km-godtgjørelse i NAAF er kr 3,50 per km og kr 1 per km per passasjer.
NAAF dekker billigste reisemåte i henhold til NAAFs reiseregulativ for
tillitsvalgte og frivillige. NAAFs reiseregulativ

Påmeldingsskjema
til Landsmøtet:

Påmeldingsfrist:

Romfordeling:

Elektronisk påmeldingsskjema er å finne på NAAFs hjemmeside,
https://www.naaf.no/paamelding2019

16. juni

Ved påmelding oppgis informasjon om allergier, astma og
bevegelsesutfordringer etc. slik at vi kan tilpasse romfordeling etter dette.
Spørsmål til NAAF om hotell og transport kan rettes til liv.holme@naaf.no

Faktura:
region.

Sekretariatet sender faktura på alle utgifter som regionene har til hver enkelt

Festmiddag:

Lørdag 21. september blir det festmiddag for delegater, observatører, gjester
og ansatte. Antrekk: Pent

Parfymefritt:

Alle NAAFs arrangement er parfymefrie. Vennligst ikke bruk parfyme og
produkter som er tilsatt parfyme.

Røykfritt:

Alle NAAFs arrangement er røykfrie! Det vil ikke være askebeger tilgjengelig

Prosjektleder:

Annen praktisk
Informasjon:

Organisasjonssjef Hanne Dyran
E-post: hanne.dyran@naaf.no
Telefon: 415 62 06

Mer praktisk informasjon om Landsmøtet blir gitt i august og september.

Med forbehold om endringer.

