
 

TELEMARK NEI TIL EU – ÅRSMØTE 2019 

 
 

Lokallag i Telemark Nei til EU, ved leder eller kontaktperson 

Fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer 

Ungdom mot EU 

Valgkomiteen 

Revisorer 

Inviterte gjester 

 

Innkalling til fylkesårsmøtet 2019 
Det innkalles herved til fylkesårsmøte i Telemark Nei til EU mandag 18. mars kl. 17.30 på Bø 

Hotell, Bø i Telemark 

 

Representant fra Nei til EU sentralt deltar og vil innlede om aktuelle politiske og 

organisasjonsmessige saker som Nei til EU jobber med for tiden. 

 

Dagsorden: 

Kl 17.30 Servering av 2-retters middag 

Kl 18.30 Årsmøtet starter 

 

1. Åpning  

2. Konstituering av møtet 

 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og 2  

personer til å skrive under årsmøteprotokollen. 

3. Innledning med representant fra Nei til EU sentralt 

4. Leders tale med påfølgende debatt 

5. Årsmelding 2018 

6. Regnskap 2018 med revisjonsrapport 

7. Innkomne saker 

8. Politiske uttalelser 

9. Arbeidsplan 2019 

10. Budsjett 2019 

11. Valg  

 

Saker til behandling: 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende minst en uke før årsmøtet 

ifølge vedtektene. Saker sendes til fylkesleder Ole Roger Dyrkorn, Herrevegen 151, 3962 

Stathelle, eller pr. e-post til: dyrkorno@gmail.com eller sekretær Astrid Staurheim, 

Uvdalsvegen 33, 3800 Bø i Telemark, 95284828 e-post: astaurh@online.no  

 

Utsendingar: 
Lokallaga kan møte med 3 utsendinger med stemmerett på fylkesårsmøtet. Det samme kan 

kontaktpersoner i kommuner uten lokallag gjøre. Samme rett har alle Ungdom mot EU-lag 

 



som det til en hver tid finnes i Telemark. Medlemmer og varamedlemmer i styret har også 

stemmerett på fylkesårsmøtet ifølge vedtektene. 

 

Forslag på personer til tillitsverv i fylkeslaget: 
Hvis lokallaget har forslag på personer til tillitsverv i fylkeslaget, så rettes disse til leder i 

valgnemda, Jon Olav Strand på telefon 91794630. 

 

Påmelding:  
Møtet starter med servering av 2-retters middag med kaffe for alle forhåndspåmeldte delegater 

og gjester, derfor vil vi be om bindende påmelding fra alle deltagere senest mandag 11. mars.  

 

Påmelding skjer ved henvendelse til fylkesleder Ole Roger Dyrkorn 98672695 eller pr. e-post 

til: dyrkorno@ gmail.com, eller sekretær Astrid Staurheim, Uvdalsvegen 33, 3800 Bø i 

Telemark 95284828, e-post: astaurh@online.no 

 

NB: Fylkesårsmøtet er åpent for alle medlemmer i Nei til EU, men det er kun de laga 

/personene som er beskrevet ovenfor som har stemmerett. Hvis noen deltar utenom dei med 

stemmerett eller inviterte gjester, så må disse også gi beskjed hvis de ønsker middag. 

 

ÅRSMELDING, REGNSKAP, ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT DELES UT I MØTET OG 

SENDES UT ELEKTRONISK. 

 

Velkommen til Bø! 
  

Ole Roger Dyrkorn 

Leder Telemark Nei til EU 


