Til
Distriktsavdelingene v/ leder
Valgkomiteen
Kontrollkomiteen
NORILCOs Ungdom v/ leder
Æresmedlemmer

Oslo, 25.06.20
Ref: RAF

Representantskapsmøte 2020 – 1. innkalling
I henhold til vedtektenes § 7.6 Innkalling, kaller Hovedstyret inn til NORILCOs
representantskapsmøte 2020.
Dato: 24. til 25. oktober 2020
Sted: Scandic Hotel Oslo Airport
Egentlig skulle representantskapet arrangeres i Sarpsborg, men grunnet Covid-19 har det
måttet blitt gjort endringer da det fortsatt er en veldig uklar situasjon. Per nå vet man ikke
hvordan restriksjonene vil være og hvordan smittesituasjonen er i oktober. HS har måttet tatt
avgjørelser vedrørende representantskapet for å sikre best mulig gjennomføring av
representantskapet.
Ved å redusere antall reisepunkt og kontaktpunkt mellom den enkelte deltager vil man
redusere smittefaren til deltagerne. I tillegg er det et redusert flytilbud i Norge per nå, og ved
å arrangere representantskapet på Gardermoen vil man kunne forenkle reiselogistikken mye.
Det er ikke lagt opp til en sosial sammenkomst fredag.
Distriktsavdelinger bes kun sende de man selv mener er nødvendig å delta for å kunne
gjennomføre representantskapet på en god demokratisk måte. Inviterte gjester møter som
normalt.
Om smittesituasjonen rundt covid-19 endrer seg vil det bli tatt en vurdering om
representantskapet kan arrangeres digitalt.

Delegater som må komme fredag 23. oktober grunnet reisetid og mangel på reisemuligheter
er velkommen til dette.
Program for helgen
Lørdag kl. 11.00: Representantskapsmøte starter
Søndag kl. 09.30: Kurs, distriktsavdelingenes time og faglig innhold
NORILCOs Ungdom skal avholde sin ungdomskonferanse (årsmøte) på fredag 23. oktober og
har eget opplegg på fredag.

Saksliste
I henhold til vedtektenes § 7.7 skal Representantskapet behandle følgende saker:
1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden.
2. Presentasjon av styrets beretning.
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning.
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning.
5. Endringer i vedtektene.
6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden.
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder: a.) Fastsettelse kontingent, b.)
Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger og c.) Fastsettelse av
styrehonorar.
8. Behandling av innkomne uttalelser.
9. Valg av hovedstyre
10. Valg av valgkomité
11. Valg av kontrollkomite
12. Valg av statsautorisert revisor.
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra
hovedstyret.
14. Avslutning.

Frist for innmelding av saker
I NORILCOs vedtekter § 23.1 Endring av vedtektene skal frist for innsending av endringsforslag
til vedtektene opplyses i første innkallingen. Hovedstyre skal innstille på
representantskapssakene, inkludert forslag fra distriktsavdelingene, på hovedstyremøtet 29.
august. For å sikre at man får belyst innkomne forslag tilstrekkelig i forkant av HS-møtet,
settes frist for å sende inn saker til 14. august.

2. innkalling
Dere vil motta 2. innkalling i etterkant av hovedstyremøtet i august, senest 30 dager før
representantskapsmøtet. 2. innkallingen skal inneholde sakspapirene, detaljert program og
praktiske opplysninger inkl. påmeldingsskjema.
Dersom du har spørsmål til representantskapsmøtet eller ønsker bistand til å sende inn saker
eller endringsforslag, ta kontakt med daglig leder Roy Aleksander Farstad – roy@norilco.no /
959 43 533.
Med vennlig hilsen

Jane Halvorsen
Styreleder

