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Kjære medlem - Godt nytt år 
 

 
 
 

Året ble avsluttet med julebord i 
Grieghallen. 

 
Først var det velkomstmat før det 

var julekonsert med Hanne Krogh og 
hennes gjester. 

 
Kvelden ble til slutt krydret med 

julemat, hygge og dans. 
 
 
 

 

 
 
 

Vinter og vår 2019: 
14. februar årsmøte, 28. mars medlemsmøte, 2. mai medlemsmøte, 24.-26. mai Vestlandstreff 

 
 

Velkommen til årsmøte & medlemsmøte 14. februar kl 18:30 
Krohnhagen kafe, Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscarsgaten 54 

 
 

Del 1: Årsmøte 
 
Innkallingen finner 
du nederst i dette 
brevet. 
 
Se også skriv fra 
valgkomiteen 

Del 2: Medlemsmøte 
 

Blogger på 
lavfodmap diett 
Cecilie Ågotnes 

holder foredrag om 
dietten, mageplager 

og det å takle kronisk 
sykdom 

 

https://www.lavfodmap.no/ 

 

Har du bruk for å snakke med en likeperson - vil noen fra gruppen være tilstede. 

Får vi tid, tar vi et lite loddsalg - vi tar gjerne imot gevinster :-) 
 

https://www.lavfodmap.no/
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Velkommen til medlemsmøte 28.mars kl 18:30 
Krohnhagen kafe, Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscarsgaten 54 

 
Mer info kan du finne på hjemmesiden vår https://www.norilco.no/avdelinger/bergen 

når datoen nærmer seg: 
 

 
 
 

Har du bruk for å snakke med en likeperson - vil noen fra gruppen være tilstede. 

Medlemsmøte og loddsalg hører sammen - vi tar gjerne imot gevinster :-) 
 

********************************************* 

NORILCO Vest- Agder arrangerer i 2019 Vestlandstreff 

Sted:ved Dyreparken, Kristiansand 24. til 26. mai 

Vi sender ut mer om turen senere når priser, program mm er klar, og/eller se på hjemmeside 

 
********************************************* 

Tur gruppen  
Så langt ikke den store interessen, men vi prøver å lage en gruppe (med mailadresser) hvor vi 
melder ut, hvor og når tur. Send oss ditt navn og epost på norilco.bergen@gmail.com og du hører 
fra oss. 

 

********************************************* 

Hilsen Styret i NORILCO 

https://www.norilco.no/avdelinger/bergen
mailto:norilco.bergen@gmail.com
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INNKALLING TIL   

ÅRSMØTE NORILCO BERGEN 

Sted: Krohnhagen kafe, Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscarsgaten 54 
 
Tid: 14. februar 2019 kl 18:30 

 

SAKSLISTE 

1. Godkjenne innkalling 

2. Godkjenne saksliste 

3. Valg av dirigent og 2 protokollunderskrivere 

4. Godkjenne årsmelding for 2018 

5. Godkjenne revidert regnskap for 2018 

6. Godkjenne budsjett for 2019 

7. Godkjenne handlingsplan for 2019 

8. Valg 

9. Innkomne forslag 

 

 

Forslag må være styret i hende 2 uker før møtet. Sendes pr mail: norilco.bergen@gmail.com 

eller pr post Wenche Bjørnarøy, PB 46 – Gudriflaten, 5206 Os 

Sakspapirer blir utlevert på møtet. Evt pr mail dagen før.  

Etter årsmøte vil det bli medlemsmøte – se øverst i brevet og vi håper at du kommer for å høre 

Cecilie Ågotnes. 

Det er likepersoner til stede på møtet om du ønsker en samtale. 

Det blir som sedvanlig lett servering og om vi får tid - loddsalg. 

 

Styret 
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Til deg som er medlem i NORILCO Bergen 

 

Det nærmer seg årsmøte og valg av nye styremedlemmer.  

 

For å ha en levende forening er vi avhengig av å ha et fullverdig styre og ha medlemmer i styret 

som representerer de forskjellige diagnosene vår forening dekker. 

 

Styret bør bestå av både kvinner og menn, og helst i forskjellig aldre. 

 

Vi søker derfor deg som kan tenke deg å være med på å påvirke vårt arbeid. Vi trenger bla en 

mann som er operert for kreft, men vi er glad dersom du ønsker å være med, selv om du ikke er 

mann eller har hatt kreft. 

 

Styret har ca 7-8 møter i året. Disse er lagt til ettermiddag/kveld, på et tidspunkt som passer best 

for styremedlemmene. 

 

Vi håper at det er noen av dere som kan tenke dere å være med og vi setter pris på om du tar 

kontakt om du er interessert. 

Valgkomiteens oppgave vil eventuelt være å ringe våre medlemmer. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen eller evt styreleder. 

 

Valgkomite: Magne Hessen 901 75 040 og Gøril Aasgaard 917 38 428 

 

Styreleder Wenche Bjørnarøy 917 85 621  

 

Med vennlig hilsen  

Valgkomiteen i NORILCO Bergen 

 

 


