
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 
SalsaNor  
________________________________________________________  

 
Tid : Lørdag 23. Februar klokka 11:00. 
Sted : Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i 4.etg. (møterom 41), 0157 Oslo 
 
Alle som har betalt medlemskontigent til SalsaNor Prosjekter eller SalsaNor Stavanger i  2018 skal inviteres og har 
stemmerett på årsmøtet. Foreningens æresmedlemmer har også stemmerett.  
 
For å sikre at det er plass til alle som ønsker å delta på årsmøtet ønskes skriftlig påmelding til e-post 
reidun.svabo@salsanor.com  innen lørdag 16. februar. Ved stor påmelding vil møtet kunne bli flyttet til et mer 
egnet lokale. I så fall vil dette bli annonsert via e-post til de påmeldte innen fredag 22. februar.  
 
Saker og forslag som skal behandles på årsmøtet skal ihht vedtektene sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet. 
Eventuelle saker og forslag bes dermed meldt inn til styrets leder via e-post innen lørdag 9. februar.  
 
Kandidater som ønsker å stille til valg (styreverv/vara) for SalsaNor på årsmøtet bes også ta kontakt med styrets 
leder Reidun Svabø (E-post reidun.svabo@salsanor.com / telefon 932 94 512) for å melde sitt kandidatur innen 
lørdag 9. Februar. 
 
Vel møtt! 
 
Saksliste 

1. Åpning v/leder 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av ordstyrer og referent 
4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll. 
5. Gjennomgang av styrets beretning for 2018 (ved styreleder) 
6. Gjennomgang av resultatregnskap og balanse (ved kasserer) 
7. Fastsettelse av årskontingent. Forslag: nok 100,- og nok 50,- for hhv hoved- og tilleggs-medlemskap.  
8. Behandling og beslutning - Budsjett 2019 
9. Behandling og beslutning - vedtektsendringer (krever ⅔ flertall) v/styreleder 
10. Innmeldte saker 
11. Valg av nye styremedlemmer v/dirigent 

 
Årsmøtedokumenter 
 
Her vil linker til følgende dokumenter bli lagt inn i forbindelse med årsmøtet: 
 

● Styrets beretning for 2018 
● Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 
● Valg av styremedlemmer og valgkomité 
● Forslag til endrede vedtekter 
● Årsmøteprotokoll 

 
Kontaktinfo:  
Leder: Reidun Svabø, tlf. 932 94 512  
E-post: reidun.svabo@salsanor.com  

mailto:reidun.svabo@salsanor.com
https://docs.google.com/document/d/1cnqrVaO4TUOSfqhGWuHYMM7ca4A1ab2KlAbyup0IftE/edit?usp=sharing

