REPRESENTANTSKAPSMØTET 2021

Beretning fra representantskapets
ordfører 2019-2021
Ordførerens primære oppgave er å lede representantskapets forhandlinger.
Ordførerkollegiet har i inneværende periode bestått av Ranveig Roberg som ordfører og
Gunnar Amundsen som varaordfører, og disse vil være møteledere under årets
representantskapsmøte.
I Reglement for NTFs ordførerkollegium, som trådte i kraft 1.januar 2020, står det at
ordføreren er ansvarlig for at det velges en valgkomite. Det er svært beklagelig at det ikke er
kommet inn ett eneste forslag på kandidater innen fristen 15.06.21. Vi har ikke hatt noen
fysiske møteplasser i NTF det siste halvannet året grunnet covid-19 pandemien, men
lokalforeningene har blitt minnet på å komme med forslag både på NTFs nettsted, i Tidende
og på det digitale Miniforum for tillitsvalgte i juni 2021. Valgkomiteen er et svært viktig
organ for rekruttering av tillitsvalgte.
Ordføreren skal holde seg orientert om hovedstyrets arbeid. Både ordfører og varaordfører
får tilsendt alle saker og saksdokumenter som hovedstyret behandler, og deltar også på
avgrensede deler av hovedstyremøter der årets representantskap blir behandlet.
I tillegg skal ordfører gjøre seg kjent med hvordan representantskapsvedtak føres ut i
praksis. Samarbeidet mellom ordførerkollegiet, hovedstyret og sekretariatet har vært
konstruktivt og godt gjennom hele denne perioden, og det har vært heldigitalt fram til denne
beretningen føres i pennen medio august 2021. Det er min klare oppfatning at hovedstyret
arbeider grundig og godt, og at representantskapets vedtak og oversendelsesforslag følges
opp systematisk og samvittighetsfullt.
Det nedlegges et betydelig arbeid også i NTFs faste utvalg og komiteer/styrer. Den
imponerende innsatsen fra foreningens tillitsvalgte er av stor betydning for NTFs
medlemmer. Dette aktivitetsnivået hadde ikke vært mulig å opprettholde uten et
velfungerende, profesjonelt og serviceinnstilt sekretariat.
Ordførerkollegiet har i perioden deltatt på nettversjonen av Forum for tillitsvalgte og NTFs
ledermøte. Det er svært viktig å bli orientert om aktuelle saker og meningsutvekslinger blant
tillitsvalgte over hele landet. Det planlegges et ordinært Forum for tillitsvalgte i starten av
september 2021, og det er å håpe at det er mulig å gjennomføre.
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Hovedstyret og sekretariatet har planlagt og gjort en betydelig innsats for å tilrettelegge for
årets representantskapsmøte. Sekretariatet jobber mot en fysisk samling, men har parallelt
forberedt en heldigital gjennomføring, dersom det skulle bli nødvendig. Rammene for møtet
vil i stor grad følge tidligere oppsett, men vil i tillegg ha en mer uformell sekvens med debatt
om et utvalgt tema av betydning for tannlegestanden og NTF. Ordførerkollegiet, hovedstyret
og sekretariatet har et felles mål om å skape de beste forutsetninger for et velfungerende og
konstruktivt representantskapsmøte.
Nå er det opp til årets valgte representanter å bidra til en saklig og god debatt, som fører
fram til gode vedtak og valg i tråd med NTFs formål og til det beste for foreningens
medlemmer.
Med ønske om et godt representantskap.

Tønsberg 05.08.21
Ranveig Roberg
Ordfører NTFs Representantskap
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