Det innkalles til digitalt årsmøte i ADHD Norge Oslo fylkeslag
Dato: 18. februar 2021
Klokkeslett: Kl. 17.30
Sted: Digitalt møte på Teams
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 08.02.2021.
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
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.
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.
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 fylkesstyret i hende senest 08.02.2021.
På grunn av at det i år blir digitalt årsmøte, må alle deltagere være påmeldt i forkant.
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.
Påmeldingsfrist: 14.02.2021. Påmelding til: oslo@adhdnorge.no
E-post merkes med «påmelding årsmøte», oppgi navn, epostadresse og mobilnummer.
For å delta samt stemme, må du ha betalt medlemsavgiften for inneværende år. Når du er meldt
på, vil du motta en e-post med lenke og forklaring på hvordan du kan delta på møtet.
Møtepapirer legges ut på Fylkeslag og lokallag – ADHD Norge en uke før møtet, dere som er påmeldt
vil få papirene tilsendt på e-post en uke før sammen med lenke til møtet.

Med vennlig hilsen
Styret i ADHD Norge Oslo fylkeslag

