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FRAKSJONSM0TE FOR MEDLE~~R I NORSK L~RERLAG L0RDAG ~. APRIL 

H¢sten -81 skal det v~re landsm¢te i Norsk L~rerlag. 

F¢rste runde i landsm¢teforberedelsene (innsending av saker til -

landsm¢te ) er ferdig l.februar. Landstyret behandler dette og 

sender det ut til ny organisasjonsmessig behandling i manedsskiftet 

mars/april. Pa fylkesarsm¢te f¢r sommeren kan det fremmes nye saker, 

delegater og landsstyrekandidater velges. 

Ut fra misn¢yen med sittende landstyre , er det muligheter til a 

fa valgt inn kampvillige folk. Slike diskusjoner pagar sikkert 

rundt om i landet. 

Fra Oslo gar vi inn for f¢lgende kandidater: Per W¢ien (formann 

i fylkeslaget) , Wilhelm Friis Bastad (formann i det st¢rste lokal

laget 1 Oslo krets ) 1 May S¢rby (formann i f¢rskolel~reravdelinga). 

Vi vet at Per W¢ien er bedt om a stille til ny formann i lands

styret. Dette vil vi st¢tte hvis det blir aktuelt. 

For a samordne arbeidet ; blir det arrangert en landskonferanse 

etter at landsm¢tepapirene foreligger. Vi ¢nsker at kamerater som 

jobber i NL deltar pa konferansen. Helst folk som har muligheter 

til a bli delegater pa landsm¢tet. 

Vi ber om at dere m¢ter med forberedt forslag til landstyre

kandidater fra deres fylke , vur~ering av kandidatene og mulighetene 

til bra delegatvalg. 

Konferansen blir l¢rdag ~april. i Oslo. 

Vi gj¢r oppmerksom pa at konferansen rna v~re sj¢lb~rende. DVS 

det blir reisefordeling. Distrikter med billig reisemate rna derfor 

ta med ekstra penger. Distrikter med kostbar reise h¢r n¢ye seg 

med 1 utsending. 

Dagsorden og oppm¢teavtale er vedlagt pa eget ark. 

Faglig utvalg lS.mars-81 
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OPPM0TEAVTALE 

Du m¢ter opp i Oslo utafor ..............•...•..... 

kl. . . . . . . . . . . • . • . l¢rdag ~april. 

Du har Arbeiderbladet i venstre hand. 

Dersom det blir tull med oppm¢tet ring May-Britt R¢nning , 26 OS 59, 

Kall deg da Leif eller Lena. 

DAGSORDEN FOR M0TET: 

l. RAPPORTRUNDE (skriftlig forberedt) 

-saker fylkeslaget vil fremme for landsm¢tet 

-holdning til landsm¢teforslaga 

-forslag til landsstyrekandidater fra fylket og kart vurdering 

av disse. 

-delegatvalg , hvilke muligheter foreligger. 

2. INNLEDNING OG DISKUSJON OM LANDSM0TESAKENE 

Diskusjonen rna n¢dvendigvis konsentrere seg om hovedsakene 

(l¢nnspolitikken, organisasjonsstrukturen) 

3. INNLEDNING OG DISKUSJON OM VALGENE 

-hvordan utnytte opposisjonen ? 

-hvem er opposisjonskandidater ? 

-hvilke allianser kan inngas ? 

4. VIDERE ARBEIDE P.A. LANDSDASIS Iv1HT. LANDSM0TE'r OG ARBEID P.A. 

SJ0LVE LANDSM0TET. 

5. KORT DISKUSJON OM VARENS TARIFFOPPGJH0R. 

M0TERAMME kl 1100 - 1800. 
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