REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE 2016
SAK
NR.
1

HANDLER OM
Åpning

2

Registrering av
deltakere

3

Valg av
– tellekorps
– møteledere
– referenter
– underskrivere
av protokoll

LEGGES FRAM
INNSTILLING TIL VEDTAK
AV
Styret v/leder
Solveig Skrolsvik
Styret v/nestleder Deltakere med stemmerett i henhold til § 2A i vedtektene
Katrine Kvisgaard registreres, og antall stemmeberettigede medlemmer fastsettes.
Påmeldte deltakere som kommer etter at Landsmøtet har begynt,
registreres hos møteledere.
Styret v/leder
Tellekorps:
Solveig Skrolsvik 1. Ida Eskedal Utheim
2. Anne Christine Flø
3. Randi Ramsfjell

VEDTAK/REFERAT

Det var 111
stemmeberettigede i
salen.
Godkjent.

Møteledere:
1. Brit Sørland
2. Gro Nordbø
Referenter:
1. Mona Aashamar
2. Siri Sandland
3. Liv Therese Norberg Haga
4. Sissel Galåen
Underskrivere av protokoll:
Siri Sandland
Sissel Galåen

1

4a
4b
5a

Godkjenning av
innkalling og saksliste
Godkjenning av
møteordning

Møteledere

Landsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.

Godkjent.

Møteledere

Godkjent.

Styrets toårsmelding
for perioden 20142016
Autorisasjonssaken

Styret v/sekretær
Helmine Bratfoss

Landsmøtet forvaltes i samsvar med møteordning for Landsmøtet
i Norsk Logopedlag (revidert INFO 2014)
Se vedlegg nr. 1
Til Landsmøtets orientering
Se vedlegg nr. 2a-f

Regnskap med
revisjonsberetning

Styret v/kasserer
Marianna
Juujarvi.
Redaksjonen
Norsk Tidsskrift
for logopedi
v/Ingvild Røste
Yrkesetisk råd
v/leder
Erik Reichmann
Arkivet v/Anne
Kathrine
Hvistendahl

Styrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner regnskapet. Styret ber om ansvarsfrihet.
Se vedlegg nr. 3a og 3b
Til Landsmøtets orientering
Se vedlegg nr. 4

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Se vedlegg nr. 5
Til Landsmøtets orientering

Landsmøtet ble
orientert.

Til Landsmøtets orientering

Landsmøtet ble
orientert.

v/leder
Solveig Skrolsvik

INFO 2014 er viktig dokument i denne saken.

99 stemmeberettigede i
salen.

5b
6
7

8

Toårsmelding fra
Norsk Tidsskrift for
Logopedi
Toårsmelding fra
Yrkesetisk råd

9

Orientering om NLLs
arkiv

10

Oppjustering av
vedtekter,
retningslinjer,
forvaltningsregler
m.m.

Styret v/nestleder Til Landsmøtets orientering
Katrine Kvisgaard

Landsmøtet ble
orientert. Applaus for
styrets arbeid.
Landsmøtet ble
orientert.

Landsmøtet ble
orientert.

Forslag til ny info:

2

INFORMASJON OM NLL, s. 2
Logopeder som er medlem av NLL (MNLL) skal arbeide til beste
for mennesker med kommunikasjons-, språk-, tale,- stemme-, og
svelgevansker i samsvar med CPLOLs retningslinjer.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

§ 4. EKSKLUSJON AV MEDLEM
Vedtak:
Medlem som handler, opptrer eller begår unnlatelser som er til
Enstemmig vedtatt.
alvorlig skade for lagets interesse, anseelse eller vedtekter, kan
styret ekskludere. Før det fattes vedtak om eksklusjon, skal det
medlemmet det gjelder ha adgang til å uttale seg skriftlig, og
uttalelser innhentes fra Yrkesetisk råd og det aktuelle regionslaget
vedkommende er medlem av.
For å ekskludere et medlem kreves 2/3 flertall for dette i styret.
Vedtaket kan ikke påklages. Opplysninger om eksklusjonen er
offentlig tilgjengelig uten begrunnelse.
Etter to år, kan den ekskluderte bli medlem igjen dersom styret
med 2/3 flertall treffer vedtak om dette.
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§ 8. VALGKOMITÉ
Valgkomiteen velges av landsmøtet for en periode på 2 år etter
innstilling fra styret. Komitéen består av 3 medlemmer og 1
varamedlem. Lederen velges særskilt.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens oppgave er å innstille til valg av:
a. Leder i NLL
b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret
c. Medlemmer og varamedlem til utvalg
d. Leder, medlemmer og varamedlem til yrkesetisk råd.
e. Salgsrepresentant
f. 2 arkivarer
g. Redaktør og medlemmer i redaksjonen for Norsk Tidsskrift for
Logopedi.
§ 15. BRUK AV LOGO OG MEDLEMSREGISTER

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Medlemmer kan benytte Norsk Logopedlag sin logo og laget sitt
medlemsregister i saker som gjelder logopedi som fag eller Norsk
Logopedlag som organisasjon. Etter avgjørelse i styret kan andre
få benytte adresselistene til utsendelser som er til nytte for Norsk
Logopedlags medlemmer. Det er ikke anledning til å kopiere,
skanne eller registrere Norsk Logopedlags medlemslister.
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RETNINGSLINJER, FORVALTNINGSREGLER OG
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
STATUTTER
A. Høstkonferanse
Styret skal innkalle til høstkonferanse innen utgangen av oktober
måned samme år som landsmøtet (jfr. § 13 i vedtektene).
Deltakere: Styret, utvalg, redaksjonen for Norsk Tidsskrift for
Logopedi, salgsrepresentant, arkivarer og leder for yrkesetisk råd.
Saker som skal behandles: Landsmøteprotokollen og andre
aktuelle saker som styret/deltakere har funnet nødvendig.
Formålet med høstkonferansen er å drøfte hvordan arbeidet i
laget kan videreføres i inneværende periode, med fokus på det
arbeidet som vedtak på siste landsmøte medfører. På konferansen
skal de enkelte landsmøtevedtak gjennomgås, og arbeidsoppgaver
kan klargjøres og fordeles. Tilmeldte saker skal ha relevans til
formålet med konferansen. For øvrig skal styret gi en generell
orientering om formålet med laget og lagets
organisasjonsstruktur, slik at arbeidsfordeling og nye
arbeidsoppgaver blir sett i sammenheng med lagets overordnede
formål.
B. Mellomårskonferanse
Styret skal innkalle til mellomårskonferanse midt i
landsmøteperioden (jfr. § 13 i vedtektene).
Deltakere: Styret, ledere for utvalg, leder for yrkesetisk råd,
ledere for regionslag, redaktør for Norsk Tidsskrift for Logopedi,
salgsrepresentant, arkivarer og leder for valgkomiteen.
Saker som skal behandles: Styret og deltakere skal gi en kort
informasjon om arbeid som er utført. Styret skal gi en økonomisk
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oversikt. Andre aktuelle saker som styret/deltakere har funnet
nødvendige.
Formålet med konferansen er å drøfte arbeidet i resten av
landsmøteperioden, drøfte nye saker som måtte være kommet opp
og trekke opp retningslinjer for arbeidet med disse sakene.
Konferansen kan også tilrettelegge for skolering av tillitsvalgte.
C. Vårkonferanse
Styret skal kalle inn til konferanse våren før landsmøtet innen
utgangen av mars måned eller senest 2 1/2 måned før landsmøtet
(jfr. § 13 i vedtektene).
Deltakere: Styret, ledere for utvalg/råd, ledere for regionslag,
redaktør for Norsk Tidsskrift for Logopedi, salgsrepresentant,
arkivarer og leder for valgkomité. Styret har anledning til å
innkalle andre som vil være aktuelle i forbindelse med behandling
av bestemte saker.
Saker som skal behandles: Protokollen fra høstkonferansen. Deler
av regionslagenes årsmeldinger som er relevante for landsmøtet.
Saker som er aktuelle å drøfte i forbindelse med landsmøtet.
Formålet med vårkonferansen er å forberede det kommende
landsmøtet. Styret presenterer aktuelle LM-saker og forslag til
vedtak, som drøftes. Eventuelt videre arbeid med LM-saker
avklares og fordeles med tanke på ferdigstilling til landsmøtet.
Ved behov kan det gis råd og veiledning i saker som de ulike
organene arbeider med.
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RETNINGSLINJER FOR DRIFT AV REGIONSLAG
Vedtak:
1. Regionslagene skal samle de medlemmene i Norsk Logopedlag Enstemmig vedtatt.
som tilhører den aktuelle regionen, jf. § 12. pkt. C.
2. Regionslagene skal bestå av et styre, valgkomité og eventuelle
utvalg. Styret består av leder og 3-5 styremedlemmer. Lederen
skal velges særskilt for ett år av gangen. Resten av styret og
valgkomité skal velges for to år av gangen.
Ekspedisjon av konfidensielle opplysninger skal ikke skje
elektronisk, men sendes rekommandert per post (skal fjernes).

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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C. BRUK AV ARKIVET FOR LAGETS MEDLEMMER
1. Ved utlån fra arkivet skal NLLs medlemmer henvende seg til
arkivarene.
2. Arkivarene skal finne fram de aktuelle dokumentene.
3. Det skal bare sendes kopier bort fra arkivet, med mindre det er
søkt om og innvilget arbeid med originalene. Slik søknad skal
etterkommes bare i spesielle tilfeller, og skal avgjøres av
organisasjonsutvalget.
4. Utlånstiden av originaldokumenter bør ikke overstige en
måned.
5. Den som låner, er ansvarlig for dokumentene i utlånstiden.
6. Arkivarene skal føre protokoll over utsendte kopier og utlån.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

D. BRUK AV ARKIVET FOR ANDRE
1. Andre enn medlemmer kan etter begrunnet søknad til
organisasjonsutvalget få bruke arkivet.
2. Organisasjonsutvalget skal angi ramme for utlån(et) fra sak til
sak.
3. I samråd med arkivarene skal organisasjonsutvalget anvise
plass for lesing av dokumentene.
4. Arkivarene skal føre protokoll over utlån og utsendte kopier,
og gi eventuell tillatelse til kopiering.
5.Låneren er ansvarlig for de lånte dokumenter i utlånstiden.
6. Oppstår det tvil/uenighet om bruk av arkivet, skal
henvendelsene gå til styret for endelig avgjørelse.
7. Bruk av arkivmateriale som er fjernarkivert, skal følge de
retningslinjer for tilgjengelighet i Riksarkivets
privatarkivavdeling som til enhver tid er gjeldende.
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RETNINGSLINJER FOR NLLs DELTAKELSE I CPLOL
CPLOL: Comité permanent de liaison des orthophonisteslogopèdes de L`Union Européenne (Standing Liaison Committee
of Speech and Language Therapists / Logopedists in the
European Union). For organisasjonens retningslinjer, se:
www.cplol.org

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

NLL skal ha to delegater og en vararepresentant i CPLOL. Styret
skal utnevne disse for en treårsperiode som samsvarer med
valgperiodene i CPLOL. Etter nye retningslinjer blir første
periode fra 2014-2016. Deretter følger utnevnelsen av kandidater
CPLOLs valgperiode (dette fjernes). Perioden kan forlenges, men
det skal først styrebehandles.

11

Forslag til videre
arbeid med
organisasjonsendring

v/Solveig
Skrolsvik

Nytt punkt i yrkesetiske retningslinjer:
9. I den grad det er mulig, skal logopeder ikke arbeide med
samme klienter i offentlig stilling og privat praksis.

Vedtak:
Vedtatt. En stemme
imot.

Se vedlegg nr. 6, 7 og 8
Styrets forslag til vedtak:

Vedtak:
Vedtatt. En stemme
imot.

Styret anbefaler at aktivitetene som Pedagogisk Utvalg og
Organisasjonsutvalget tidligere har ivaretatt, blir ivaretatt av
styret for en prøveperiode på 2 – to – år (2016-2018). Styret
utvides med et medlem i prøveperioden for å ivareta økede
arbeidsoppgaver.
9

Endelig beslutning vedrørende dette blir gjort på LM 2018.
*vedtak vil føre til endringer i organisasjonskartet for perioden
2016-2018
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Økning i
medlemsavgift

v/kasserer
Styrets forslag til vedtak:
Marianna Juujàrvi Medlemsavgiften for 2017 økes med følgende:
Medlemsavgiften for hovedmedlemmer økes fra 1050 kr til 1200
kr
Pensjonister fra 525 kr til 600 kr
Uføretrygdede og studenter beholdes på 525 kr

I henhold til vedtektene
kan det ikke være
forskjellige priser for
studenter og
pensjonister/uføre.
Styret la frem vedlegg
1, som viste forslag om
at
hovedmedlemskonting
enten økes til 1200 kr
og øvrige til 600 kr.
Ordlyden ble endret til
«medlemskontingent».
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Tidsskrift på nett

Redaksjonen
Norsk Tidsskrift
for logopedi
v/Ingvild Røste

Vedlegg nr. 9
Forslag til vedtak:
NTL publiseres i sin helhet på den åpne nettsiden til NLL i tillegg
til papirutgaven som medlemmer og abonnementer mottar.
Nettutgaven publiseres ca. 1 måned etter papirutgaven er sendt i
posten.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt (se
vedlegg 1 for
spesifikasjoner)
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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Autorisasjonssaken

v/Solveig
Skrolsvik

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar at man kan bruke inntil 100 000 kr per år i
landsmøteperioden 2016-2018 for å dekke utgifter knyttet til
arbeid med autorisasjonssaken. Midlene foreslås tatt fra
egenkapitalen.
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Logopedutdanningen

v/Signhild
Skogdal

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar at man kan bruke inntil 20 000 kr per år i
landsmøteperioden 2016-2018 for å dekke utgifter knyttet til
arbeidet med å utvikle dagens logopedutdanning. Midlene
foreslås tatt fra egenkapitalen.
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NLLs historie

v/Helge Andersen

Se vedlegg 10
Forslag til vedtak:
Landsmøtet ber Styret sørge for at NLLs historie fra 1998 og
frem til 100-års-jubileet 2048 blir sikret.
Historien kan utgis som skriftlig materiale, med muligheter for
periodiske utgivelser i løpet av perioden.
Styret kan vurdere om arbeidet med historien skal tillegges
enkelte medlemmer eller et av utvalgene eller en kombinasjon.
Landsmøtet ber også styret sikre økonomi til gjennomføring av
historieprosjektet.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt
med følgende endring:
Setningen «Midlene
foreslås tatt fra
egenkapitalen» fjernes,
da utgiftene vil dekkes
av økt
medlemskontingent.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Det var 99
stemmeberettigede i
salen.
Forslag fra Brit
Sørland ble fremmet
(vedlegg 2).
Avstemming
Opprinnelig forslag:
12 stemte for.
Forslag fra Brit
Sørland: 79 stemte for.
Vedtak:
Forslag fra Brit
Sørland ble vedtatt.
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Valg i henhold til
vedtektene

v/valgkomiteens
leder
Elisabeth Berg

Valgkomiteens innstilling til vedtak:
Merknader i forvaltningsordenen:
- I retningslinjene står det vedrørende rådet at medlemmene skal
velges for 4 år om gangen men med overlapp. Nå bør vi velge to
for 2 år og to for 4 år. (Forslag fra leder i yrkesetisk råd)
- Arkivarer: Endringer vedrørende arkivet kompliserer arbeidet
med å finne aktuelle arkivarer i en overgangsperiode.
- Salgsrepresentanten Monika Nakling er ikke på valg i år.

Det var 101
stemmeberettigede i
salen.

2014-2016:
Styret:
Solveig Skrolsvik (Leder)
Marianna Juujârvi
(styremedlem)
Katrine Kvisgaard
(styremedlem)
Signhild Skogdal
(styremedlem)
Helmine Bratfoss
(styremedlem)
Roger Steinbakk(vara)
Karoline Hoff (vara)

Vedtak:
Solveig Skrolsvik ble
valgt til styreleder med
97 stemmer. 5 stemte
blankt.

2016-2018:
Solveig Skrolsvik (leder)2år
Marianna Juujârvi (styremedl.
4år)
Katrine Kvisgaard
Signhild Skogdal (styremedlem
4år)
Helmine Bratfoss
Inge Andersen (vara 2år)
Elisabeth Jørgensen ( vara 2 år)
*Nytt styremedlem (20162018)
Utprøvingsperiode:
Anne-Katherine Hvistendahl
(2år)

Ole Andreas Holmsen
foreslo at resten av
valget skulle gjøres ved
akklamasjon eller
stemmeopprekking
fordi det ikke er noen
kommentarer eller
motkandidater.
Beslutning: Resterende
valg ble gjort ved
akklamasjon.
Vedtak:
Valgkomitéens
innstilte kandidater ble
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2014-2016
Fagutvalget
Monica Knoph (medlem)
Anne-Lise Rygvold (leder)
Marianne Klem (medlem)
Gitte Gjersdal (vara)

2016-2018
Monica Knoph (leder 20162018)
Anne-Lise Rygvold
Stian Barbo Valand (4 år)
Linn Stokke Guttormsen (vara
2 år)

valgt ved akklamasjon.
Anne Katherine
Hvistendahl ble valgt
som nytt styremedlem i
utprøvingsperioden
frem til 2018, og Inge
Andersen og Elisabeth
Jørgensen ble valgt til
varamedlemmer.
Vedtak:
Valgkomitéens
innstilte kandidater ble
valgt ved akklamasjon.
Stian Barbo Valand ble
valgt som nytt
styremedlem, og Linn
Stokke Guttormsen
som nytt varamedlem.
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2014-2016
Utvalg for privat praksis
Ole Petter Andersen (leder)
Jorun Fiveland (medlem)
Ole- Andreas Holmsen
(medlem)
Marit Grepperud (vara)

2016-2018
Ole Petter Andersen (leder)
Gøril Hallangen (medlem 4 år)
Stine Brubak (medlem 4 år)
Malin Ude von Schantz (vara 2
år)

Vedtak:
Valgkomitéens
innstilte kandidater ble
valgt ved akklamasjon.
Stine Brubakk ble nytt
styremedlem, og Malin
Ude von Schantz ble
valgt inn som
varamedlem.

2014-2016
Tidsskriftet
Melanie Kirmess (redaktør)
Ingvild Røste (medlem)
Jannicke Vøyne (medlem)
Line Cecilie Dahle (medlem)

2016-2018
Jannicke Karlsen (redaktør 2
år)
Ingvild Røste (medlem 2 år)
Jannicke Vøyne (medlem 2 år)
Julie Wilsgård Olsen (medlem)

Vedtak:
Jannicke Karlsen ble
valgt som redaktør for
Tidsskriftet ved
akklamasjon.
Resten av redaksjonen
ble valgt ved
akklamasjon. Julie
Wilsgård Olsen ble
valgt som nytt medlem.
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2014-2016
Yrkesetisk råd
Erik Reichmann (leder)
Brit Sørland
Ingjerd Haukeland
Vara: Trine-Lise Dahl

2016-2018
Trine-Lise Dahl (Leder 2år)
Ingrid Steineger Dahl (medlem
4 år)
Helge Andersen (medlem 4år)
Erik Reichmann (vara 2år)

Vedtak:
Trine-Lise Dahl ble
valgt som leder for
Yrkesetisk råd ved
akklamasjon.
Resten av yrkesetisk
råd ble valgt ved
akklamasjon. Ingrid
Steineger Dahl og
Helge Andersen ble
valgt som nye
medlemmer i rådet.

Hvis landsmøtet 2016 ikke vedtar endringsforslagene om å legge
ned organisasjonsutvalget og pedagogisk utvalg i en 2-årsperiode,
gjelder også følgende valgforslag:
20162018Organisasjonsutvalget
Stine Brubak (leder)
Jorun Skartveit Lemvik
(medlem)
Kristin H. Vanebo (medlem)
Elisabeth Jørgensen (vara)
Pedagogisk utvalg
Elsebeth Høysgaard (leder)
Kristin Ravndal (medlem)
Inger Lea (medlem)
Louise Rankin (vara)

2016-2018

Utgår, da utvalgene ble
vedtatt nedlagt for en
toårsperiode, jfr. sak
nr. 11

Beate Johansen (leder2 år)
Kristina Johansen (medlem 4år)
Helene Ballovarre (medlem
4år)
Jarle Johansen (vara 2år)

Ingeborg Watne (leder 2 år)
Gunvor Bakklund Jacobsen
(medlem 4år)
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Else Jorun Karlsen (medlem 4
år)
Gerd Valla (vara 2år)
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Valg av valgkomite
for 2016-2018

v/leder Solveig
Skrolsvik

Styrets forslag til valgkomite:
Gunder Eliassen (leder)
Brit Karin Sørland (medlem)
Brit Hauglund (medlem)
Berit Småbakk (vara)

Vedtak:
Gunder Eliassen ble
valgt som leder av
valgkomitéen ved
akklamasjon.
Resten av komitéen ble
valgt ved akklamasjon.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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Budsjettforslag

v/kasserer
Se vedlegg nr. 11
Marianna Juujarvi Styrets forslag til vedtak:
Budsjettet godkjennes.
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Utdeling av NLLs
hederstegn

v/styret

Ingen tilmeldte medlemmer.

Det opplyses at ingen
medlemmer er tilmeldt.
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Utnevning av
æresmedlemmer

v/sekretær
Helmine Bratfoss

Hemmelig.
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Resolusjoner

23

Sted for neste
landsmøte 2018

Følgende
æresmedlemmer ble
utnevnt:
Olav Sveen
Liv Stabell Kulø
Det hadde ikke
kommet inn noen
resolusjoner.
Landsmøte,
etterutdanningskurs og
NLLs 70-årsjubileum
blir holdt i Oslo.

v/styret
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Avslutning

v/leder Solveig
Skrolsvik

Ålesund, 12.06.16

Siri Sandland
Referent

Sissel Galåen
Referent
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