Til tilsluttede organisasjoner i FNF Akershus,

Oslo, 7. april 2021

Saksliste og dokumenter
Årsmøte i FNF Akershus
Tid:
Sted:

onsdag 21. april 2021, kl. 18:00
Teams

MELD DEG PÅ HER
Saksliste
1. Godkjenne innkallingen og dagsorden + styrets forslag (s. 3 i innkalling)
For deretter:
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Godkjenne årsmelding
Godkjenne årsregnskap og orientere om budsjett
Vedta årsplan
Behandle eventuelle saker fremlagt av styret
a. Ingen saker fra styret.
Behandle eventuelle saker som er fremmet av tilsluttede organisasjoner innen 4 uker før
årsmøtet
a. Ingen saker fra tilsluttede organisasjoner.
Vedta tilslutning av nye organisasjoner
a. Tilslutning av Bærum Elveforum
Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år + vara for alle
Velge valgkomité
Velge autorisert revisor
Vedta eventuell eksklusjon av organisasjoner

akershus@fnf-nett.no | Storgata 28A, 0184 Oslo | 90 65 16 61
organisasjonsnummer 918 940 359 | bankkontonummer 1503.91.72701 | www.fnf-nett.no/akershus

Følgende dokumenter er vedlagt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FNF Akershus’ årsmelding for 2020
FNF Akershus’ regnskap for 2020
Revisors beretning for FNF Akershus’ regnskap for 2020
FNF Akershus’ budsjett for 2021 (til orientering)
FNF Akershus’ årsplan for 2021
Styrets innstilling til tilslutning av Bærum Elveforum
Valgkomiteens innstilling
Stemmeberettigede for årsmøte
Tilslutningserklæring

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Endre Stakkerud (NJFF Akershus)
Styreleder, FNF Akershus

Maria R. Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
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Forslag til årsmøte i FNF Akershus
21. april 2021
Styret forslår følgende årsmøtevedtak angående vedtektenes § 6 Årsmøte:
1. Angående avstemning i årsmøtet: Det kan ikke stemmes ved fullmakt.
2. Årsmøtet skal velge en valgkomité. Valgkomitéen skal være på tre medlemmer, hvorav ett
medlem oppnevnes av styret. Senest fire uker før årsmøtet skal valgkomitéen leveres sin
innstilling. Styret innstiller ved valg til valgkomité og ved valg av revisor.
3. Årsmøtets saker skal behandles i følgende rekkefølge:
• Godkjenne innkallelsen og dagsorden
• Godkjenne årsmelding
• Godkjenne årsregnskap
• Vedta årsplan
• Behandle saker fremlagt av styret
• Behandle eventuelle saker som er fremmet av tilsluttede organisasjoner
innen 4 uker før årsmøtet
• Vedta tilslutning av nye organisasjoner
• Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år med vara
• Velge valgkomité
• Velge autorisert revisor
• Vedta eventuell eksklusjon av medlemsorganisasjoner
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