
                                   

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I  

MENTAL HELSE VIKEN 

TID OG STED: Lørdag 30.04.22, Olavsgaard Hotell. 

Oppmøte 10.30 for registrering. Årsmøte starter kl 11.00. Det blir 

servert lunsj og pausemat i løpet av dagen. 

Saksliste:  

Sak 1:  Åpning/konstituering 

• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig 

medlemskap  

• godkjenning av innkalling og dagsorden  

• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet  

• fastsettelse av forretningsorden  

• valg av to protokollunderskrivere  

• valg av tellekorps  

 

Sak 2:  Årsmelding for årsmøteperioden  

Sak 3:  Revidert regnskap for forrige kalenderår 

Sak 4:  Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret 

Sak 5:  Saker foreslått etter § 18.4. 

Sak 6:  Handlingsplan til neste ordinære årsmøte 

Sak 7:  Budsjett for inneværende kalenderår 

Sak 8:  Valg 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest 2 

april. (4 uker i henhold til frister). Innmeldte saker må være behandlet av styret 

før årsmøtet. 

Det er vedtatt at årsmøte gjennomføres med delegater. Delegatene skal ha blitt 

valgt på lokallagene sine årsmøter- i henholdt til fordeling.  

Øvrige medlemmer har tale og forslagsrett på møte. Disse må også melde seg på 

og oppgi at de ikke er delegater. (dette pga plass og matbestilling). 



                                   

 

Årsmøtepapirene blir sendt ut til delegatene/påmeldte og lagt tilgjengelig på 

hjemmesiden i henhold til frister. Innen 2 uker før årsmøte. 

Påmelding til: viken@studieleder.mentalhelse.no  innen torsdag 7 april. Husk 

allergi/behov og om man trenger overnatting-innenfor reglene. Og e-post 

adresse for utsendelse av papirer. 

De som har reisevei lengere enn 2 timer får dekt hotell fra fredag 29 april til 

lørdag 30 april. Vil man ha overnatting utover dette må lokallaget stå for dette 

selv.  

Reisekostnader dekkes vis lang reisevei over 100 km 1 vei (billigst reisemåte), 

eller etter søknad for lag med lite penger.  

Det er gratis parkering ved hotellet, og det ligger rett ved busstasjonen. 

Ved spørsmål ta kontakt på e-post: viken@mentalhelse.no 

  

 

Styret i Mental Helse Viken 

Dato / Sted 

18 mars 2022, Bjørkelangen 
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