
Invitasjon til årsmøte i NaMu Norge 
Folkehøgskolen Nord-Norge (Evenskjer), torsdag 6. juni 2019 kl. 11:00 – 11:30 
Det inviteres også til deltakelse på årsmøtet gjennom videolenke: https://namunorge.no/zoom/ 

 

Saksliste: 
Sak 1 Årsmelding for NaMu Norge for 2018 
Det blir orientert om arbeidet i NaMu Norge med utgangspunkt i årsmeldingen for 2018. 

Forslag til vedtak: 
Årsmøte tar saken til orientering. 

Sak 2 Regnskap for NaMu Norge for 2018 
Det blir orientert om økonomien i NaMu Norge med utgangspunkt i årsregnskapet for 2018. 

Forslag til vedtak: 
Årsmøte tar saken til orientering. 

Sak 3 Valg av styre for NaMu Norge 
Under årsmøtet 2018 ble det nedsatt valgkomite for NaMu Norge. Komiteen har fått i oppdrag fra 
sittende styre å komme med kandidater til de plassene i styret som er ledige ved årsmøtet i 2019.  

Ommund Rolfsen, Truls Liland og Anett Andersen er valgt inn som styremedlemmer frem til årsmøtet 
i 2021. Harald Holt og Tove Roholt er valg inn som styremedlemmer frem til årsmøtet i 2019. I tillegg 
er Vilhelm Viksøy og Vigfus Ingvar Ingvarsson innvalgt som fast møtende varamedlemmer frem til 
årsmøtet i 2019. 

Det betyr at det i forbindelse med årsmøtet 2019 skal innvelges to faste styremedlemmer frem til 
årsmøtet 2023, og to fast møtende vararepresentanter frem til årsmøtet i 2021. 

Forslag til vedtak: 
- NN og NN velges inn i styret for NaMu Norge frem til årsmøtet i 2023 (4 år)  
- NN og NN velges inn som varamedl. i styret for NaMu Norge frem til årsmøtet i 2021 (2 år) 

(endelig forslag til kandidater legges frem i årsmøtet) 

Sak 4 Strategiarbeid og planer for NaMu Norge 
Styret ved leder og daglig leder presenterer styrets pågående arbeid med strategiprosesser og de 
rullerende års- og langtidsplaner som en for tiden arbeider etter. 

Forslag til vedtak: 
 Årsmøtet tar saken til orientering. 

 
 
 

Truls Liland     Kjetil Sigerseth 
Styreleder     Daglig leder 


