
      ÅRSMØTE I NORILCO ROMSDAL 

TORSDAG 3.MARS KL.18.00 
 

Innkalling til Årsmøte 2016: 

Det blir Årsmøte i NORILCO Romsdal torsdag 3.mars kl. 18.00  

Sted: Frivillighetssentralen i Molde.  Inngang fra Vektergata. (1.etasje) 

 

Sakliste for årsmøtet: (jf. minstevedtekter vedtatt på rep.møte i 2015) 

 

1. Konstituering av årsmøte. 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3. Valg av møteleder og sekretær for årsmøte 

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll fra årsmøtet 

5. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2015 

6. Fastsetting av budsjett og aktivitetsplan/handlingsplan for 2016 

7.  Innkommende saker (Saker til årsmøtet må være levert styret senest to uker før årsmøtet.) 

8. Valg av styre 

9. Valg av valgnemnd 

10. Valg av revisor 
 

Benkeforslag på kandidater til styret og valgnemd kan legges frem under valget. Kandidaten må da være spurt 

på forhånd og sagt seg villig til å stille. Kandidater må ha betalt kontingent for 2015 eller 2016 (gjelder også for 

tale- og stemmerett). 

 

Stomisykepleier Margunn Austrheim og sykepleiere fra Boots apotek vil være til stede på 

møtet. Det vil bli anledning til å ha samtaler med de om ønskelig. Det vil også være tilstede 

likepersoner (besøkere) fra NORILCO. 

Det blir som vanlig sosialt samvær, loddsalg, kaffe og noe å bite i. 

 

Vi er i er også i år med på Prosjekt Tilhørighet   og Grasrotandelen (Tipping). 
 

Skal du kjøpe sesongkort eller tippe, setter vi pris på om du vil støtte NORILCO Romsdal.  

Org.nr. 888890912.  Med sesongkort på stadion får du 7 fotballkamper gratis. Har du allerede annen forening 

som Prosjekt tilhørighets mottaker, har du mulighet til å bytte til NORILCO Romsdal frem til 1.mai. 

 
Hvis du har anledning, hadde det vært fint om du kan sende oss e-post adressen din, så vi kan nå deg på e-post. 

Send den til annlaug@norilco.no. Skriv navn og e-postadresse.NORILCO Romsdal har egen Facebookgruppe. 

Vi er også med å arrangerer Dialog- / kreftkafe på Sanitetshuset i Molde første onsdag hver mnd. Kafeen 

har også Facebookgruppe. (Dialog/Kreftkafè).  

 

Mage og tarmkreftrammede er innlemmet i NORILCO. Vi har en god blanding av gamle og nye medl. i ulike 

aldersgrupper på møtene. Å delta på møte er en god anledning til å bli kjent med mennesker med samme 

stomitype/reservoar eller diagnose som du har selv. Du kan godt ha med deg noen på møtet om du vil det 
 
Mvh 

For styret i NORILCO Romsdal 

Annlaug Årflot   

Leder 

mailto:annlaug@norilco.no

