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INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE/ÅRSMØTE I AKADEMIKERFORBUNDET  
MIDT-NORGE 2018 

 
 
Dato: 8. mars 2018  
Tid:  kl 17:30 – kl 20:00 
Sted: Scandic Hell Hotell, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal 
 
Det blir enkel servering i møtet, samt middag etter møtet.  
Det er derfor viktig at vi får vite om du kommer, og om du blir til middag etter årsmøtet! 
Meld deg på gjennom våre nettsider. 
 
Agenda: 
 
17:30 – 19:00: “KUNSTEN Å LEDE FRIVILLIGE” v/Tom Åge Myhren 
 
19:15 – 20:00: Årsmøte 
 
20:00 – Middag  
 

 
Saksliste på årsmøte: 
 
Sak 1  Godkjenning av innkalling 
 
Sak 2  Godkjenning av sakliste 
 
Sak 3  Valg av møteleder og referent 
 
Sak 4  Valg av 2 underskrivere av referat / protokoll 
 
Sak 5  Årsmelding for 2016/2017 
 
Sak 6  Regnskap for 2016/2017 
 
Sak 7  Godkjenning av tiltaksplan og budsjett for 2018/2019 
 
Sak 8 Valg  
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8.1. Valg av regionleder  
8.2. Valg av 3 styremedlemmer til styret 

Innstilling fra valgkomiteen blir presentert i møtet.  
 

8.3. Valg av ny valgkomite 
Innstilling fra valgkomiteen blir presentert i møte. 

 
8.4. Valg av delegater til landsmøte 2019.  

Region Midt Norge har pr dags dato 5 delegater til landsmøtet. Det er også 
behov for å velge inntil 3 vara delegater. 

Dersom medlemsmassen øker til 700 medlemmer, vil region Midt-Norge ha 6 
delegater til landsmøte. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret anbefaler at Regionstyrets medlemmer er delegater til landsmøte.  
Som vara delegater: Varamedlemmer i regionstyret samt Helge Foss Hansen.  

  
Sak 9 Innkomne saker: 
 
 De var ingen innkomne saker til styret ved fristens utgang. 
 
Praktisk info: 

 
Av praktiske årsaker ber vi om at påmelding skjer på hjemmesiden til Akademikerforbundet.  
Dette må skje innen 22. februar.  
 
Øvrige dokumenter til årsmøtet sendes på epost til møtedeltakerne og andre som ønsker dette.  
 
Eventuelle spørsmål sendes på epost til: marit.r.n@hotmail.com 
 
Dersom du får store reiseutgifter til deltakelse på årsmøtet, kan du melde fra om dette slik at vi kan 
vurdere en kompensasjon for reiseutgiftene.  

 

http://www.akademikerforbundet.no/
mailto:marit.r.n@hotmail.com

