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        2021 er godt i gang og vi går mot vår  

 

Fremdeles lever vi i en annerledes verden, «boblen» har ikke  

sluppet taket, og fremdeles er det råd og regler fra Helsenorge,  

som styrer våre liv, og NORILCO sentralt ber alle  

distriktsavdelinger lytte til/følge disse råd. 

Bla. er det maks antall på sammenkomster, en skal ikke krysse  

kommunegrenser, en skal ta hensyn til risikogrupper,  

en skal ikke dra på turer osv osv. 

 

Styret i NORILCO-Bergen velger derfor foreløpig å  

utsette all fysisk aktivitet og all fysisk oppsøkende  

virksomhet (vår telefonlinje er åpen, og vi kan formidle  

en prat med en likeperson – trenger du det? Ring:95120619) 

 

, også dette på oppfordring fra NORILCO sentralt, 

forsøker vi å få til digitale møter / treff, og vi starter opp  

med å avholde digitalt årsmøte via teams: 

 

Vi varsler derfor på nytt årsmøte: 

Torsdag 18.03.2021 kl 1900 via Teams 
Saksliste: 
· Konstituering av årsmøtet 
· Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet 
· Valg av to protokollunderskrivere 
· Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes 
· Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte 
· Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår 
· Innkomne saker 
· Valg av styre 
· Valg av valgkomité 
· Valg av en eller flere revisorer eller statsautorisert revisor 
 
Vi er nødt til å be om påmelding, slik at vi kan sende dere en lenke til møtet. 
Vi tilbyr en prøveoppkopling dagen før kl 19.00 
Meld deg på fortrinnsvis pr mail:  bergen@norilco.no  
Evt via sms/tlf 91785621 innen 03.03.21 
Saker en vil ha behandlet må være styret i hende innen 03.03.21 
 
 

• Har du / dere forslag til digitale treff send oss noen ord. 
 
Fremover, hold avstand, vask hender, test deg ved mistanke, hold deg hjemme 
om du er syk, men mest av alt vær tålmodig; vi trenger alle med på laget om 
vi skal «sprekke» boblen. 
 
Hilsen stryet i NORILCO-Bergen  
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