ÅRSMØTE KARALAKS 16-17.03. 2019
SAKSDOKUMENTER

Møteinnkalling
Det innkalles med dette til årsmøte i Finnmark Nei til EU
Tid: 16-17 mars 2019
Sted: Karalaks leirsted (rett sør for Lakselv)
Foreløpig agenda:
1.Ordinære årsmøtesaker
2. Behandling av nye vedtekter
3. Behandle uttalelser
4. Foredrag og debatt om aktuelt tema (ikke avklart)

Kommunikasjon og frister
NB: Ny frist for påmelding: endret påmeldingsfrist 08.03.2019. til Britha tlf. 403 90 032
For at vi skal kunne kommunisere godt med våre medlemmer, må mail benyttes.
Til deg som mottar dette brev i posten, vi har dessverre ikke mailadresse din. Og vi ber om at
du sender styret opplysninger om mailadresse din, på mail, SMS eller pr. telefon til
Brithastavang@me.com tlf. 403 90 032.
Endelig agenda og saksgrunnlag, sendes ut på mail senest 02.03.19.
Saker til årsmøte, må være styret i hende før 08.03.19 (sendes primært på mail til Britha).
Bredt engasjement
Det sittende styret er opptatt av at flest mulig medlemmer kommer på årsmøte. Derfor har vi
lagt det til et sted med enkel standard, og nøkterne priser. Vi har besluttet at fylkeslaget betaler
reise og opphold for inntil 30 medlemmer (trekkes blant de påmeldte). De som kjører må regne
med å ta med passasjerer.

Overnatting gjør det mulig for oss å bli mer kjent, noe som vi håper kan øke engasjementet
blant medlemmene.
Praktisk: Overnatting skjer på 2-4 manns rom og muligens i campinghytter. Det er toalett og
dusj i gangen i hovedhus. Stedet har sengetøy og håndklær til gjestene. Det kjøpes inn mat som
vi tilbereder i sammen.

Dagsorden
Lørdag 16. mars
12.00 – 13.30
13.30

Oppmøte, registrering og lunsj
Årsmøte begynner - velkommen ved leder
Dagsorden

1

Konstituering
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av stemmeberettigede
Valg av møteleder
Valg av protokollfører
Valg av to protokollunderskrivere
Valg av tellekorps

2
3
4

Årsmelding
Regnskap
Revisjonsberetning
Presentasjon av forslag til arbeidsplan for 2019

5
6
7
8
9
10

Presentasjon av forslag til nytt styre
Presentasjon av forslag til nye vedtekter
Presentasjon av forslag til uttalelser
Foredrag representant for hovedorg.
Generaldebatt (hovedtema: hvordan styrke
arbeidet i NTEU i Finnmark?
Jobbing i kollokviegrupper

17.30

Møtet heves for dagen

18.30

Frist for innsending av forslag til arbeidsplanen
Frist for forslag til nye uttalelser, vedtekter og
budsjett

20.00

Middag

Søndag 17. mars
08.00 – 09.00
09.00

Frokost
Møtestart

11

Vedtak vedtekter

12

Vedtak uttalelser

13

Vedtak budsjett

10.30 – 10.50

Utsjekk

14

Valg av styret

15

Avslutning ved leder, møtet heves

12.00

Lunsj og hjemreise

