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Innkalling til årsmøte 

 

Bekhterevforeningen Oslo og omegn innkaller herved til årsmøte: 
 
Tid:  03. Mars 2021 kl. 19.00 
Sted:  Digitalt møte på Teams 
 
På grunn av Covid 19-restriksjoner i Oslo blir årsmøtet gjennomført som et digitalt møte på Teams. 
Medlemmer som har betalt kontingent for 2021 til Bekhterev Norge kan melde seg på møtet ved å sende 
en epost merket «Påmelding årsmøte» til epostadresse: oslo@bekhterev.no innen mandag 1. mars kl. 
19:00 
 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og gjennomføres i henhold til vedtektene. 
Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende minimum to uker før møtet.  
Send eventuelle forslag til e-post: oslo@bekhterev.no. 
Valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.  
 
Årsrapport/årsberetning, regnskap og handlingsplan framlegges på møtet.  
Årsmøtepapirene vil også være tilgjengelige på vår nettside: https://oslo.bekhterev.no 
 

Agenda 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av ordstyrer 
3. Valg av protokollfører(e) 
4. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med protokollfører (ne) 
5. Valg av tellekorps  
6. Godkjenne årsrapport for 2020 
7. Godkjenne regnskap i revidert stand  
8. Behandle innkomne forslag 
9. Godkjenne handlingsplan for foreningens virksomhet for 2021  
10. Godkjenne Budsjettforslag for 2021 
11. Valg av styret bestående av tre, fem eller syv medlemmer og to varamedlemmer  
12. Valg av to revisorer eller fagrevisor 
13. Valg av delegater med vara til Landsmøtet 
14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, 

etter forslag fra styret 
 

Blir det ikke mulig å gjennomføre et fysisk møte pga. koronarestriksjoner vil vi vurdere å gjennomføre 
dette digitalt. Det vil bli sendt ut egen melding om dette blir aktuelt med nærmere informasjon. 
 

Vennlig hilsen Bekhterevforeningen Oslo og omegn  

Jon Hagfors, leder  
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