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Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

 

 

 

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.  

 

Forslag til forretningsordning: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Den valgte 

sekretærene skriver protokoll. 

2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre 

minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker 

som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte 

taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 

3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan 

ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. 

Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten 

 

 

    
Saksliste:  
a) Godkjenne de fremmøtte representantene.  

b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.  

c) Velge dirigent(er), referent(er)14samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  

d) Behandle beretning. Fra 2015 

e) Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand. Fra 2015.  

f) Behandle forslag og saker.  

g) Fastsette kontingent.  

h) Behandle budsjett for særkretsen.  

i) Foreta følgende valg15:  

1. Leder og nestleder.  

2. 1 .styremedlemmer16 og…1.varamedlemmer.  

3. 2 revisorer og 2 vararevisorer.17  

4. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene.  

5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlem for neste regionsting.  

 



(2)Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til 

stemmetall. 

 

 

Sak 3: Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

 

Sak 4: og sak 5: vil bli med i årsmøtet fra 2015, da det ikke foreligger noe regnskap eller 

årsbertening på grunn av regionen har vært nedlagt. Handlingsplan vil bli lagt frem. 

 

Sak 6: Behandle innkomne saker og forslag. 

 

Sak 7: Fastsette kontigent for regionen. 

 

Sak 8: Behandle budsjett for 2014  

 

Sak 9: 
 

1. Leder og nestleder.  

2. 1 .styremedlemmer16 og…1..varamedlemmer.  

3. 2 revisorer og 2 vararevisorer.17  

4. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene.  

5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlem for neste regionsting.  

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 


