
LANDSSTYREMØTE  - Videokonferanse 

20.04.2020  

  

Møte nr 3 
 

TIL STEDE: Eli Eiklid, Trond Mikalsen, Martin Berg, Marie Brattbakk, Marianne Nyland, Andrè 

Eilertsen, Perpetua Azavedo, Ingeborg Dahl-Hilstad 
 

FORFALL: Ingen  

Protokollen er elektronisk godkjent, og signeres fysisk i første fysiske møte.  
 

SAK 7-3-20    Skadefri dag!  

 Lagene har stemt over skadefri dag, og valget falt på Del veien. I samarbeid med et 

reklamebyrå er det utarbeidet en kampanje med animerte filmer som skal deles i 

sosiale medier fram mot Skadefri dag som er 1j juni. Det er sendt ut informasjon til 

alle styremedlemmer i alle lag. Det lages en egen side på internett som heter 

skadefridag.no som linkes mot vår hjemmeside.   

 

 Vedtak: 

 Første filmsnutt fra kampanjen legges ut 22. april, det legges ut filmer to ganger i uka 

framover. Det legges en plan for hvordan vi kan dele best mulig i sosiale medier og 

det lages en plan for 1. juni.  
  

 

SAK 8-3-20      Familieleir i Bulgaria 

På det nåværende tidspunkt anbefaler ikke Folkehelseinstituttet reiser til utlandet, og 

landsstyret må vurdere om det er forsvarlig å skulle avholde denne leiren.  

 

Vedtak: 

Landsstyret kan ikke påta seg ansvaret med å sende noen ut av landet, og velge å 

avlyse familieleiren i Bulgaria i år. Deltagerne får tilbud om å være med på leir neste 

år.   

 

SAK 9-3-20 Utleie av leilighetene i Bulgaria 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke feriereiser utenlands i år, og av den grunn må 

også Personskadeforbundet LTN gjøre en vurdering i forhold til utleie i år.  

 

Vedtak:  

Landsstyret finner det ikke forsvarlig å leie ut leilighetene for sesongen 2020. Det 

betyr at de som har fått leilighet må tilskrives om at de ikke kan reise. Sekretariatet 

bes også om å få noen til å gå gjennom leilighetene for å se tilstanden på bygningene.  

   

 

SAK 10-3-20 Tillitsmannskonferansen, lederkonferansen og ekstraordinært landsmøte 

Det er ikke noen signaler om at anbefalingene om antall mennesker som kan møtes 

vil løses opp. I lys av dette utsettes konferansene på ubestemt tid, mens sekretariat 

og landsstyret leter etter alternative måter å møtes på.  

 

Vedtak: 

Lagene tilskrives om at disse konferansene er utsatt, og at vi leter etter alternative 

løsninger. Forhåpentligvis kan man med mer sikkerhet planlegge arrangementer til 

høsten.  



Landsstyret ser på andre måter å møtes på, og muligheten for elektroniske møter 

med de tillitsvalgte.  

  

 

SAK 11-3-20 Effekter for høstens profilering 

Landsstyret har hentet inn forskjellige tilbud på produkter, og gjør en vurdering på 

dette.  

 

Vedtak:   

Styret gjør en bestilling slik at det ligger klar effekter til høsten.  

 

 


