Organisasjonen vår

INNKALLING TIL ÅRSMØTER
Snart er det tid for årmøter i fylkeslaget eller lokallaget ditt. Mange er godt i
gang med forberedelsene. Det er viktig at du som medlem deltar og engasjerer deg i det som skjer.
•

Årsmøte i fylkeslag skal avholdes innen 15. mars.

•

Årsmøte i lokallag skal avholdes innen utgangen av februar.

Det første som skjer på årsmøtet, er at det velges ordstyrer og referent. Videre legges det
fram årsmelding. Årsmeldingen (også kalt styrets beretning eller årsrapport) er en oppsummering av hva organisasjonen har gjort det siste året. Det er styrets oppgave å skrive årsmeldingen. Den skrives ofte av sekretæren, gjerne i samarbeid med leder eller øvrige styremedlemmer.
Årsmeldingen skal inneholde presentasjon av styret, medlemmer, møter, arrangementer og
økonomi. Årsmeldingen trenger ikke være veldig lang. Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må sendes fylkeslagsstyret 3 uker før årsmøtet. Medlemmene gis tilgang til sakspapirer
minst en uke før årsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge på årsmøtet.
Årsmøtets saksliste skal omfatte:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste

Frivillig?

3. Konstituering:
• Valg av møteleder

Hvis du ønsker å bidra som frivillig,

• Valg av referent

ressurs eller styremedlem for fylkes-

• Valg av to protokollunderskrivere

eller lokallag, så meld din interesse ved

• Valg av tellekorps

å ta kontakt med leder i laget. Du finner

4. Godkjenning av fylkeslagets årsmelding

e-post og telefonnr. på siden for fylkes-

5. Godkjenning av revidert regnskap

og lokallag i STÅ PÅ!

6. Behandling av innkomne saker
7. Godkjenne handlingsplan for inneværende år
8. Godkjenne budsjett for inneværende år
9. Valg: A. Styreleder
B. Styre- og varamedlemmer.
Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær,
økonomiansvarlig og studieansvarlig. 		
C. Delegat og varadelegat til ADHD Norge ung
D. Valgkomite på minst tre medlemmer og ett varamedlem, etter forslag fra styret.
E. Revisor, etter forslag fra styret.
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ÅRSMØTER 2020

Fylkeslag			Dato		Kl.

Sted

Agder				9. mars		20.00

Lovisenlund skole, Kristiansand

Akershus			

18.00

Storgata 10 B, Oslo

16.00

Kirkenes

27. februar

		

Buskerud			26. januar
Finnmark			29. februar
Hedmark/Oppland		

24. februar		

Hordaland			23. februar
Møre og Romsdal		

12.00

26. januar		

Frivillighetssalen, Vestre Toten
FFO-bygget
Vestnes Fjordhotell

Nord-Trøndelag			8. mars		11.30

Scandic Hell

Oslo 				

27. februar

18.00

Storgata 10 B, Oslo

Rogaland			

11. mars		

18.00

Gand videregående skole, Sandnes

Sogn og Fjordane		

13. februar

17.00

Florø

Sør-Trøndelag			

29. februar

14.00

Strandveien 98 B, Trondheim

Telemark			

20. februar

18.00

City Bygget, Torggata 10, Skien

Troms				1. mars		12.00

Finnsnes Hotell

Vestfold				3. mars		18.00

Skjeestua, Stokke

				

Lokallag

			

Asker og Bærum lokallag		

5. februar

18.00

Løkkeåsveien 2,Sandvika

Haugaland og omegn lokallag

13. februar

19.00

Slaktehuset Haugesund

Nord-Jæren lokallag		

27. februar

19.00

FFO Lura

Romerike lokallag		

13. januar

18.00

Ramstadskogen 2, Fetsund.

Sør-Jæren lokallag		

5. februar

19.00

Åboas på Ålgård

Sør-Varanger lokallag		

12. februar

18.00

Basen i Kirkenes

Verdal og omegn lokallag

26. januar

13.00

Levanger Bowling

Ytre Namdal lokallag		

30. januar

19.30

Strand barnehage
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