
 

Side 1 av 1 

Informasjon fra Mental Helse Asker 
Nyhetsbrev 4 | 2020 

 

Kjære medlem! 

Nå er snart annerledesåret 2020 over og vi håper 

det nye året vil gjøre det mulig med mer aktivitet i 

lokallaget. Vi i styret i Mental Helse Asker håper du 

har klart deg greit gjennom dette året. 

Innkalling til Årsmøte 4 februar 2021 

Sted: Aktivitetshuset Gamleskolen på Spikkestad 

Dato: torsdag 4. februar kl 18 

Saksliste: 

Sak 1. Åpning/konstituering. 

Sak 2. Navnefortegnelse over frammøtte 

medlemmer med gyldig medlemskap. 

Sak 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og 

forretningsorden. 

Sak 4. Valg av møteleder, sekretær, to 

protokollunderskrivere og tellekorps.  

Sak 5. Årsberetning 2020. 

Sak 6. Godkjenning av revidert regnskap. 

Sak 7. Innkomne saker. 

Sak 8. Handlingsplan for 2021.  

Sak 9. Budsjett for 2021. 

Sak 10. Valg av leder, nestleder, kasserer, 

styremedlemmer, valgkomitè og 2 

revisorer.  

 

Vi håper du har anledning til å komme på årsmøtet.  

Saker må være styret ihende innen to uker før 

årsmøtet. 

Alle medlemmer som har betalt har stemmerett. 

Årsmøtedokumentene finner du på nettsiden, 

senest 2 uker før møtet. 

https://mentalhelse.no/ 

Velkommen! 

Hjelpetelefonen og sidetmedord 

Vi vil minne om at Mental Helse Hjelpetelefonen er 

tilgjengelig dersom du trenger noen å snakke med. 

Telefonnummeret er: 116 123. Noen ganger kan 

det være godt å bare lufte bekymringer eller små 

eller store tanker med noen. Hvis du synes det er 

lettere å skrive kan du også skrive på 

sidetmedord.no.  

 

Fylkeslaget Viken, Buskerud og Akershus 

Årsmøtet i Viken måtte avlyses på grunn av korona-

situasjonen, men årsmøtet i Buskerud ble avholdt 

og det ble bestemt at Buskerud blir underlagt det 

midlertidige Viken, Buskerud og Akershus som 

styres av det opprinnelige styret til MH Akershus. 

Planen er at Etableringsårsmøte i Viken (som da vil 

dekke gamle Buskerud, Akershus og Øst) vil finne 

sted så snart situasjonen tillater det.  

God jul 

Vi styret i Mental Helse Asker håper du får en riktig 

god jul og at det nye året vil gi deg mange fine 

opplevelser. Vi håper å se deg på arrangementer i 

regi av lokallaget når vi igjen vil arranger det. Følg 

med på hjemmesiden for vi kommer til å legge ut 

informasjon der. 

 

Med vennlig hilsen  

styret i Mental Helse Asker 

asker@mentalhelse.no 

Grasrotandelen 

Hvis du ønsker at din Grasrotandel skal gå til 

Mental Helse Asker kan du bruke 

strekkodene under: 

Organisasjonsnummer: 991135863 

 

    

32774991135863 

 

 


