
Innkalling til Generalforsamling 

onsdag 3 Juni 2020 kl.18.30 

Telefonmøte 
  

Telefonnummer å ringe og kode blir sendt ut etter påmelding. 

 

Dagsorden 

 

 
 

Til behandling foreligger: 

 

1. Valg av møteleder og sekretær for generalforsamlingen 

 

2. Valg av to personer for justering av generalforsamlingens protokoll 

 

3. Dokumentere at innkallelsen til generalforsamlingen har vært slik som lovene forutsetter og notere 

tilstedeværende medlemmer 

 

4. Årsberetning med regnskap og revisjonsberetning 

 

5. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 

 

6. Behandling av fremlagte forslag 

7. Valg av styre, valgkommitéen foreslår totalt 9 styremedlemmer inklusive formann og 2 varamenn. 

Medlemmer av styre i sin pågående mandatperiode: 

 Arne Saupstad, formann, valgt til 2021, 1 år  igjen. 

 Sture Stølen, valgt till 2021, 1 år  igjen. 

 Karin Kielland Evensen, valgt til 2021, 1 år  igjen. 

Kandidater for gjenvalg er fölgende: 

 Pål Nord, gjenvalg på 2 år till 2022. 

 Anne-Cathrine Bjøntegaard, gjenvalg på 1 år til 2021. 

 Anne-Marie Paulsboe Irigoyen, gjenvalg på 2 år till 2022. 

Kandidater for nyvalg er fölgende: 

 Astrid Högmo, fra varamann til ordinarie, nyvalg på 2 år til 2022. 

 Jan-Arne Brenden og Anne-Kristine Wandrup, nyvalg på 2 år til 2022. 

Kandidater for nyvalg av varamenn: 

 Åse Byberg og Marthe Wærhaug, nyvalg på 1 år.  

 

8. Øvrige valg 

 Valgkommitéen foreslår gjenvalg av revisorer på 1 år: Ingvar Jensen og Roland Svensson 



 Valgkommitéen foreslår gjenvalg av varamann for disse for 1 år: Inger Mørtstedt 

 Gjenvalg på 1 år av valgkommitéen: Tove Jensen, Ivar Kirkeby og Eva Faye-Schjøll 

 Gjenvalg på 1 år som varamann i valgkommitéen: Marit Bergseth 

 

9. Forslag på familie medlemskap 

 

10. Forslag på nytt æresmedlem 

 

11. Eventuelt 

 

Stemmeberettiget på Generalforsamlingen er den som har betalt medlemsavgiften for 2019. Påmelding til 

generalforsamlingen innen  fredag 29 mai 2020 via vår hjemmeside www.norske-samfund.se alternativt ringe vår 

telefonsvarer 08-665 78 13.  

http://www.norske-samfund.se/

