Innkalling til det 10. landsmøte for FriBU
24.-26. november 2017
Oslo Søndre Frikirke
Vi gleder oss til å se deg på landsmøte og håper du satte av datoen når du fikk mail
tidligere i sommer. Nå er påmeldingen klar. Vi drømmer om et landsmøte med
engasjerte representanter fra lokallag over hele Norge. Vi ønsker å få frem bredden
av det mangfoldige arbeidet som drives rundt omkring i Frikirkens menigheter.
Det kommer til å bli møter med trøkk i, inspirerende teamarbeid
og spennende relasjoner å etablere!
Vi håper dere reiser sammen som team fra menighetene og får utbytte av å delta på
helgen sammen. Alle ledere og ungdom som evt. ikke er delegater er hjertelig
velkommen til å delta på selve landsmøte også.
Landsmøtet arrangeres i Oslo Søndre Frikirke på Mortensrud. De som ønsker det,
kan få overnatte her. Det er begrenset med plass, så her er det førstemann til mølla
som gjelder. Husk å ta med sovepose og liggeunderlag.
Pris på arrangement:
Kr 350,- uten overnatting og reise (inkl. mat fredag kveld, lunsj og middag lørdag, møter)
Kr 650,- dekker billigste reise, mat, møter og overnatting i kirken.
Dersom du ikke ønsker overnatting i kirken, kan du ordne overnatting privat eller
bestille overnatting på Scandic Helsfyr via FriBU.
• Kr 950,- for enkeltrom
• Kr 1050,- for dobbeltrom
• Kr 1250,- for tremannsrom
• Kr 14500,- for firemannsrom (sovesofa eller køyeseng)
Alle lokallag og regionstyrer i FriBU kan sende delegater til landsmøtet etter følgende regler:
- En valgt utsending fra lokallag med mellom 5 og 50 registrerte medlemmer og to valgte
utsendinger fra lokallag med over 50 registrerte medlemmer. Lokallag som sender mer
enn én representant skal sende minst én representant under 26 år. Det er medlemstallene
i FriBU sitt medlemsregister pr 31.12. året før Landsmøtet som legges til grunn. Alle
medlemmer fra 15 år og oppover kan velges som utsendinger.
- Regioner som har regionstyre kan sende inntil 2 representanter fra styret.
I tillegg kan følgende møte med tale- og forslagsrett:
- Medlemmene av landsstyret.
- FSK korpsstyret kan sende inntil 2 representanter fra styret.
- Daglig leder og nasjonal stab
- Ansatte barne- og ungdomsarbeidere i Frikirkens menigheter og regioner
- Inntil to representanter fra Frikirkens synodestyre (kun talerett)

Påmelding skjer på FriBUs nettsider innen 10. november. Fullmaktsskjema kan
lastes ned på www.fribu.no, undertegnes og sendes skannet pr. e-post eller i posten
innen samme dato. Utsendinger uten fullmaktsskjema gis ikke stemmerett.
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Reise
Rimeligste reisemåte dekkes av FriBU nasjonalt. Utgiftene blir refundert ved utfylling
av reiseregning som blir sendt pr- e-post til alle påmeldte. Husk å ta vare på alle
kvitteringer. Om du ikke har mulighet til å legge ut for flyreise, ta kontakt med FriBU
sentralt.
Slik kommer du til Oslo Søndre Frikirke:
Oslo Søndre holder til i toppetasjen på
Senter Syd på Mortensrud. Hvis du kjører
bil, er det 24-timers parkering i
parkeringshus ved siden av senteret.
Adresse: Lofsrudveien 6, 1281 Oslo. For de
som reiser kollektivt, er det kun noen få
minutters gange fra siste stopp på Tbanelinje 3, Mortensrud. For de som
kommer med fly til Gardermoen går det
flybuss direkte til Mortensrud, linje FB6.
Bussen tar ca. en time.

Program
Fredag
18.00-19.30
19.00
20.00
21.30
Lørdag
09.30
12.30
14.00
16.00
16.30
18.00
20.00
Søndag
11.00

Aktivitet
Registrering
Kveldsmat
Kveldsmøte
Kafé

Landsmøte
Lunsj
Teamarbeid og aktiviteter
Pause m/frukt
Teamarbeid og aktiviteter fortsetter
Middag
Kveldsmøte
Kafé etter møte
FriBU-gudstjeneste
Kafé etter gudstjenesten
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Saksliste
Sak 1 Konstituering
1.1 Godkjenning av møteledere
1.2 Godkjenning av møtesekretærer
1.3 Godkjenning av delegatene
1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste
1.5 Godkjenning av forretningsorden
1.6 Godkjenning av to delegater til å underskrive protokollen
1.7 Oppnevning av tellekorps
Sak 2 Landsstyrets treårsmelding til landsmøtet
Treårsmelding behandles og vedtas
Sak 3 Strategidokument 2017–2020
Behandles og vedtas.
Sak 4 Regnskap og budsjett
Regnskap for 2014, 2015 og 2016.
Rammebudsjett for 2018–2020.
Sak 5 Valg
5.1
5.2
5.3

Valg av FriBU landsstyre
Valg av valgkomité for Landsmøte 2020
Valg av revisor for årene 2018–2020

Innmelding av saker: ”Forslag til saker må være innkommet senest to
måneder før landsmøtet. Dette gjelder også nominasjon av kandidater til
landsstyret”. (FriBUs vedtekter)
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