
 

Mental Helse Trøndelag 

    Postadresse: Sjøfartgata 3, 7714 Steinkjer                                                                                                           

    Telefon:  992 35 100   

    E-post: trondelag@mentalhelse.no                                                               Org.nr.:  987 588 802 

                         Web:   www.mentalhelse.no                                                                         Kontonr.: 4400.23.74622

 

 

Innkalling til Fylkesårsmøtet i Mental Helse Trøndelag 
 

 

 

Fylkesårsmøtet i Mental Helse Trøndelag avholdes 21.03.2020 kl 13.
15
 

 

Sted: Quality Hotel Grand, Kongens Gate 37, Steinkjer  

 

For å være stemmeberettiget må du være valgt som delegat fra ditt lokallag og 

kontingenten for 2020 må være betalt. Ved nylig innbetaling, legg fram kvittering 

fra nettbank.  

 

Alle delegater meldes på til Fylkessekretæren, av lokallaget innen 28.02.2020. 

Påmelding av delegater skal inneholde: Delegatens navn, hvilket lokallag man 

representerer, mailadresse og mobilnr. til delegaten.  

 

Påmelding sendes til: trondelag@mentalhelse.no  
 
For dere som har lokallagsårsmøte tett på fristen: skriv saken med vedtak om delegater på 
eget ark. Sørg for at protokollunderskriverne signerer under. Ta bilde med telefonen og 
send dette som melding til 99235100.  
 
Saker som ønskes behandlet på Fylkesårsmøtet må være Fylkesstyret ved 

Fylkessekretæren i hende senest 25.02.2020. 

 

Saker sendes til: trondelag@mentalhelse.no  

 

Komplett sakliste med evt. innkomne saker og vedlegg, Årsberetning, Revidert 

regnskap og Valgkomiteens innstilling sendes ut til årsmøtedelegatene den 

06.03.2020 

 

Alle frister og øvrige formaliteter følger av Vedtektene 2018 – 2020 utgitt av Mental 

Helse.  

 

Kunngjøring; Denne innkalling gjøres kjent via mentalhelse.no, på mail til alle 

lokallag og fås tilsendt ved henvendelse til fylkeskontoret.  

 

Ta kontakt med fylkeskontoret hvis det er spørsmål omkring innkallingen, frister, 

eller lignende.  
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Sakliste til Fylkesårsmøtet i Mental Helse Trøndelag  
 
 

Til Årsmøtedelegatene i Mental Helse Trøndelag 

Steinkjer 11.02.20 

 

Sted:    Quality Hotel Grand, Steinkjer.  

Dato og tidspunkt: 21.03.2020, kl. 11.30 – 17.00 møtet starter med lunch kl. 11.30 og              

   selve årsmøtet settes kl. 13.
15
 og varer til kl 15.00 (15.30 ved behov) 

                              Deretter har vi et foredrag og informasjon til lokallaga om plan for                 

lokallagsaktivitet for å styrke Mental Helse i Trøndelag i året som kommer.  

 

Sakliste 

1. Navneopprop og godkjenning av de stemmeberettigede. Fastsette antall stemmeberettigede.  

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og dagsorden. 

3. Velge møteleder, referent og tellekorps samt 2 delegater til å underskrive protokollen.  

4. Fastsette forretningsorden.  

5. Behandle Mental Helse Trøndelag sin årsberetning. 

6. Behandle Mental Helse sitt regnskap i revidert stand.   

7. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte. – Valgkomiteen presenterer sin innstilling til godtgjørelse.  

8. Behandle innkomne saker.  

9. Behandle og vedta fylkeslagets budsjett for 2020 

10. Behandle og vedta fylkeslagets handlingsplan for 2020 

11. Foreta følgende valg:  

a) Fylkesstyreleder – for to år 

b) Nestleder i Fylkesstyret – for et år 

c) Studieleder i Fylkesstyret – for to år 

d) Styremedlem i Fylkesstyret – for to år 

e) Styremedlem i Fylkesstyret – for et år 

e) Varamedlemmer til Fylkesstyret i nummerert rekkefølge – for et år  

f) To vararepresentanter til Ledermøtet i nummerert rekkefølge. 

g) Delegater til Landsmøtet. Det skal velges 6 delegater og vara for disse. I tillegg skal det 

velges vara for Fylkesleder og Nestleder.  

h) Valg av valgkomite,  

 Leder – for et år. 

 Medlem – for to år. 

 Medlem – for tre år.  

 Vara for et år. 

 Vara for et år.  

 

Valgkomiteen legger fram sin innstilling, møteleder tar deretter over og foretar valget med bistand 

av valgt tellekorps.  
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Med vennlig hilsen 

Fylkesstyret v/ Leder Veronika Kjesbu 

 


