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Innkalling til Årsmøte 2021 .:  

Dag / Dato.:  Onsdag 07.04.2021  kl. 18:00, 

Tidspunkt.:  Kl. 18.00 – 21.00 

Sted.:  Annonseres nærmere etter opptelling av bindene påmelding.  

På grunn av covid 19 og hva det omfatter ønsker vi alle velkommen, men ønsker samtidig et 

mer konkret antall medlemmer å forholde oss til da styret må velge på forhånd et dertil egnet 

møtelokale. Vi håper på forståelse for dette. Møtested til alle påmeldte kommer 25.03.21. 

Frist for å melde deltagelse på årsmøtet settes til samme dato som frist for innmelding av saker. 

Frist for innmelding av saker til årsmøte er.17.03.2021. Påmelding til årsmøte er også 17.03.2021. 

Viktig! Alle påmeldinger sendes på mail til: terje@alhyd.no 

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på 

årsmøte. 

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende: 

· Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte. 

· Forslagstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta 

stilling til saken. 

· Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med de involverte om saken 

heller bør behandles på et styremøte etter årsmøte.  

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til: terje@alhyd.no innen fristen. 

 Møteplan.:  

Godkjenning av innkalling 

1. Godkjenning av møteplan, valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll. 

2. Informasjon fra årsmøte (avlyst) 2020. Herav skriv angående Corona og ikke avholdt årsmøte 

samt informasjon om påkostninger i båthavna i 2020. 

3. Årsberetning for 2020 

4. Regnskap med revisors rapport for foregående år. 

5. Budsjett og planer for kommende år med fastsettelse av kontingent, godtgjørelse til tillitsvalgte. 

6. Innkomne saker 

7. Valg av styre, revisor og valgkomite 

 


