Melding om medlems- og årsmøte i Hedmark Husflidslag 10. – 11. mars 2018.
1 utsending.
Dato:
10. – 11. mars 2018.

Sted: Hotell Scandic Central, Elverum.

Årsmøte i Hedmark Husflidslag avholdes 11. mars 2018.
Årsmøte har egne spilleregler, se spesielt innsending av saker til årsmøtet og hvem som har
stemmerett.
Innmelding av saker til årsmøtet.
På Landsmøte 2016 i Norges Husflidslag ble fristen for innsending av saker til årsmøte i
fylkeslagene endret.
Vedtak: §. 5.3 i normalvedtekter for fylkeslag endres slik at frist for innsending av
saker til årsmøtet i fylkeslaget reduseres fra 6 til 4 uker.
Forslag til saker som lokallagene ønsker å ta opp på årsmøte sendes til Hedmark Husflidslag
på epost: hedmark.husflidslag@gmail.com innen 10. februar 2018.
Stemmerett har - § 5.5. Standardvedtekter for fylkeshusflidslag.
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av lokallagene, organisasjoner, bedrifter, skoler,
museer o.l., men stemmerett har bare:
Husflidslag til og med 25 medlemmer:
Husflidslag med 26 – 50 medlemmer:
Husflidslag med 51 – 150 medlemmer:
Husflidslag med over 150 medlemmer:

1 utsending/stemme.
2 utsendinger/stemmer.
3 utsendinger/stemmer.
4 utsendinger/stemmer.

Det må foreligge skriftlig melding til årsmøtet om hvem som skal avgi stemme på vegne av
vedkommende lag. Foreligger ikke slik melding, har bare styreleder stemmerett.
Styremedlemmer i fylkeslaget har stemmerett bortsett fra ved behandling av årsmelding og
regnskap.
Assosierte medlemmer har møte - og talerett.
Representanter fra Norges Husflidslags styre/ledelse har møte – og talerett.
Medlemsmøte.
Medlemsmøtet har eget program med forskjellige aktiviteter hvor alle kan delta.
Alle medlemmene er velkommen til å delta på begge møtene.
Viktige datoer for husflidslag og lokallag tilknyttet Norges Husflidslag.
01. mars 2018 er siste frist for innsending av årsmelding, revidert regnskap og
adresseskjema. Bruk blå penn ved undertegning av sakspapirer, årsmelding og regnskap.
Styret i Hedmark Husflidslag ønsker velkommen til et inspirerende og trivelig medlems – og
årsmøte på Hotell Scandic Central, Elverum 10. – 11. mars 2018. Nyinnvalgte til
lokallagsstyrene oppfordres til å delta.
Stange 15.12.2017.
For styret i Hedmark Husflidslag.
Anne Lise Engstrøm
sekretær.
Årsmøte i Hedmark Husflidslag søndag 11. mars 2018.

