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På vegne av meg selv og resten av styret, vil jeg
igjen takke for tilliten dere gir oss.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Hurra for landsmøtet
2017
Den andre helgen i september ble Person-

kjent med flere – det jeg tenker på som storfamilien i forbundet.

skadeforbundet LTNs landsmøte gjennom-

ført på Gardermoen. Kort oppsummert vil

Etter avsluttet landsmøte var det satt av to timer til gjennom-

jeg si at det var et godt gjennomført møte, kanskje også på

gang av forbundets nye medlemsregister. Det er gjort et omfat-

grunn av et særs kompetent og disiplinerende dirigentbord

tende stykke arbeid, og jeg både håper og tror at dette kommer

som ledet oss gjennom programmet.

til å bli et nyttig verktøy for lagene og sekretariatet i fremtiden.

Delegatene var engasjerte og til stede, noe som resulterte i

Det vil det komme fortløpende informasjon om til alle med-

mange gode innlegg og diskusjoner.

lemmene, og under ledersamlingen i november vil deltakere
få enda mer kunnskap om de ulike finessene.

Det kom også nye innspill fra lagene som det nye landsstyret
Som leder ønsker jeg å ha en åpen dør, og jeg håper virkelig at

skal jobbe videre med.

lagene engasjerer seg og sender inn saker til landsstyret. Vi er
På vegne av meg selv og resten av styret, vil jeg igjen takke for

helt avhengige av dere. Vår oppgave er å styre for oss alle, så

tilliten dere gir oss. En spesielt stor takksigelse fra meg for at dere

dette er fellesskapsjobbing.

ga meg tillit til å ta ledervervet. Jeg følte oppriktig at jeg ble tatt
godt imot og at landsmøtedelegatene ville meg vel.

Høsten og mørket er her, noe som betyr at vi aldri må glemme
å bruke refleks!

Som leder ser jeg først og fremst frem til mange nye spennende
Eli Eiklid

oppgaver de neste to årene. Men jeg gleder meg også til å bli bedre

INNHOLD utgave 8 - 2017

Landsmøte 2017

Vi - familien
sammen på ferie

s.4

s.8

Dette er Harstad
Lokallag

Hjernen er

s.12

Juss

Kjører trimmet

s.14

alltid stjernen

§

moped

s.18

s.26

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

REDAKSJON

ANNET

Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Redaktør: Gunn Kvalsvik

Annonser: faktserv@faktserv.no

Telefon: 22 35 71 00

Telefon: 22 35 71 00

Grafisk produksjon: Trykkpartner AS

E-post: post@personskadeforbundet.no

E-post: levemed@personskadeforbundet.no

Design: Tomorrow Creatives (www.t-c.no)

– 3 –

Landsmøte 2017
På vei til Gardermoen og Personskadeforbundet LTNs landsmøte føler jeg en blanding av spenning og glede.
Det er noe staselig ved landsmøtene i forbundet.
TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Etter noen år som redaktør for forbun-

møtedeltakere på plass på konferanse-

DE STORE OG VIKTIGE VALGENE

dets medlemsmagasin LEVE MED er

hotellet på Gardermoen. Mange har reist

Lørdagen starter med debatt rundt nav-

det mange jeg gleder meg til å treffe og

siden tidlig på morgenen, og som vanlig

net og effekten av navneskiftet i 2012.

tilbringe helgen sammen med. I tillegg

er det god stemning. Mange har, som

For ikke innvidde ble navnet Landsfore-

er det mye spenning knyttet til mange

meg, gledet seg til gjensyn med gamle

ningen for trafikkskadde endret til Per-

formelle saker som skal drøftes, avklares

kjente og til å bidra til å bringe vårt felles

sonskadeforbundet LTN i 2012. Grunnen

og vedtas. For meg, og resten av sekreta-

arbeid videre.

var og er å ha et navn som bedre speiler

riatet, men også for alle medlemmer og

medlemsmassen, men også et mål om å

lokale ildsjeler, betyr det som blir bestemt

Den første dagen er plankekjøring. Stem-

få flere med. Flere tegner seg til innlegg

i løpet av landsmøtehelgen noe for kur-

ningen er høytidelig og formell, men det

og replikk, men et ganske stort flertall

sen videre, men det gir også rammer for

er lite kontroverser. Det betyr at sak etter

stemte for å beholde det nye navnet.

jobben de nærmeste to årene.

sak klubbes gjennom, og vi kan avslutte
litt tidligere enn planlagt. God middag,

Utpå dagen er det også noe debatt rundt

EN GOD BEGYNNELSE

utveksling av erfaringer og en god natts

forslag om tilskuddsordningen, men som

Klokken 15:00 fredag den 8. september er

søvn, før vi er klare for dag to.

vanlig er det rundt valg av hovedstyre-

delegater, observatører og andre lands-

representanter og de ulike komitéene

– 4 –

