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Nærøysund og Leka

ÅRSMØTE
i
ADHD Norge, Ytre Namdal lokallag
Søndag 7. mars 2021
klokken 19:30
Digitalt

Ytre Namdal Lokallag
Nærøysund og Leka

ADHD Norge, Ytre Namdal Lokallag avholder årsmøte
Sted:
Digitalt via Teams
Dag og Dato: Søndag 7. mars 2021
Klokken:
19:30
§ 13.5

Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte i forkant av fylkeslagets årsmøte og innen utgangen av
februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jfr. § 11.12 så langt
denne er relevant.

§ 11.12

Årsmøtenes sakliste skal omfatte
Saksliste:
1.
Godkjenning av innkalling
2.
Godkjenning av saksliste
3.
Konstituering:
•
valg av møteleder
•
valg av referent
•
valg av to protokollunderskrivere
•
valg av tellekorps
4.
Godkjenning av fylkeslagets årsmelding
5.
Godkjenning av revidert regnskap
6.
Behandling av innkomne saker
a) Sak fra fylkeslagsstyret: Organisering av lokallag – til diskusjon
b) Sak fra fylkeslagsstyret: Utvidelse av lokallaget
7.
Godkjenne handlingsplan for inneværende år
8.
Endelig budsjett for inneværende år, inklusive styrehonorar og godtgjørelser,
til godkjenning
9.
Valg:
a) Styreleder
b) Styre- og varamedlemmer
Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og
studieansvarlig. (jfr vedtektene kan lokallaget drives med færre
styremedlemmer)
c) Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ung. Dersom årsmøtet ikke får valgt
inn en ungdomsdelegat og en varadelegat, samt dersom ungdomsdelegaten
eller varadelegaten frafaller, kan årsmøtet gi fylkeslaget mandat til å oppnevne
disse. (ikke et krav om å velge dette hos lokallag)
d) Valgkomite på minst tre medlemmer og ett varamedlem, etter forslag fra
styret.
e) Revisor, etter forslag fra styret

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være lokallaget i hende senest 20. februar 2021.
Dette sendes på epost adhd.ytre.namdal@gmail.com
Sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest 1 uker før og kan lastes ned derifra. samt sendes til alle
påmeldte delegater sammen med påloggingslink. Link til hjemmesiden der årsmøtepapirene legges
ut: https://adhdnorge.no/fylkeslag-og-lokallag/#nord-trondelag (scroll langt ned til lokallag)
På grunn av at det i år blir digitalt årsmøte, må alle deltagere være påmeldt i forkant.

Ytre Namdal Lokallag
Nærøysund og Leka

E-postadresse og mobilnummer må oppgis, slik at vi får sendt ut en lenke til alle, og eventuelt har
mulighet til å kontakte deg på mobil om du skulle ha problemer med innlogging.
Fylkeslaget hjelper oss med de digitale løsningene
Påmelding til:
Påmeldingsfrist:

adhd.ytre.namdal@gmail.com
Onsdag 28.02.2021

For å stemme, må du ha betalt medlemsavgiften for inneværende år innen påmeldingsfristen
(2021).
NB! Medlemmer i samme husstand må logge seg på forskjellige enheter når det skal stemmes.

Hvordan delta digitalt:
Du får tilsendt en lenke til påloggingen noen dager før.
Sammen med påloggingslenken vil du også få ett vedlegg som forteller om hvordan du deltar på møtet
– steg for steg.
Det er viktig at dere logge dere på senest 15-20 minutter før møtet starter, slik at vi ser at det
tekniske virker. Vi åpner opp for pålogging og løs prat fra kl 19:00.
Velkommen

Med vennlig hilsen
Styret i ADHD Norge Ytre Namdal lokallag

Valgkomiteen
Grunnet at flere har trukket seg fra styret trenger vi forslag for å få på plass ett nytt styre.
Har du forslag til nye styre – og vara – medlemmer ber vi om at forslagene sendes på epost til
adhd.ytre.namdal@gmail.com eller på sms til fylkesleder Lars Morten på tlf 41223616
(fylkeslaget bistår lokallaget med praktisk gjennomføring).
Fint om forslag kan sendes så raskt som mulig – og i alle fall innen 19.02.2021

