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Innkalling til årsmøte tirsdag 23. mars 2021 kl. 18.30 
 

Sted: Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99-101,  
0685 Oslo 

  5-6 minutter å gå fra Oppsal T-banestasjon, grei parkering 

Hvis samfunnet ikke tillater fysisk møte, blir det avholdt på 
Teams 

 
Dagsorden: 
 

1. Åpning med godkjennelse av innkalling 
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen, samt to 

personer i et tellekorps dersom dette blir nødvendig 
3. Årsberetning for 2019 og 2020 
4. NU Oslos årsberetning 2019 og 2020 (NORILCOs ungdomsgruppe) 
5. Regnskap for 2019 og 2020 
6. Handlingsplan 2021 
7. Budsjett for 2021 
8. Innkomne saker 
9. Valg 
 

OBS! I henhold til avdelingens gjeldende vedtekter skal forslag som ønskes 
behandlet på årsmøtet, sendes inn skriftlig og være styret i hende minst 6 uker 
før årsmøtet, senest tirsdag 9. februar 2021. 
 

Vi håper at årsmøtet kan holdes på Oppsal Samfunnshus og at mange møter 
opp, men slik situasjonen er, er det en stor mulighet for at møtet må holdes 

digitalt. Vi i styret har hatt noen møter gjennom Teams og synes det 
fungerer greit. Styret vil kunne låne lokale av NORILCO sentralt i byen, slik 

at vi kan sitte samlet under møtet. Videre vil vi få bistand fra sentralt hold 
hos NORILCO når det gjelder det tekniske og avstemninger under møtet. 

Langt fra alle er fortrolig med digitale møter, har dere noen i nærheten som 

kan hjelpe dere med Teams, er det en stor fordel. 
  

Vi kommer tilbake senere med mer informasjon om hvor og hvordan møtet 
skal holdes. Det er myndighetenes føringer som styrer møtearenaen.  

 
VELKOMMEN! 
Hilsen styret i NORILCO avd. Oslo 
 

NORILCO er en produkt- og bandasjistnøytral forening med det formål å ivareta stomi- og reservoaroperertes, samt mage- og 
tarmkreftrammedes interesser. NORILCO arbeider for at gruppen skal bli introdusert for et bredt tilbud av medisinsk 

forbruksmateriell. 
NORILCO avd. Oslo støttes av Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 

 
 
 


