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Påminnelse om årsmøte tirsdag 23. mars 2021 kl. 18.30 

 

Digitalt årsmøte via Teams 
 

I 2020 ble vi nødt til å avlyse årsmøtet, ikke bare én gang, men to ganger på grunn av 
covid-19. Vi var da så heldige at alle i styret sa seg villige til å fortsette i sine verv inntil 
et årsmøte kunne gjennomføres. Nå i 2021 er vi imidlertid pålagt å gjennomføre 
årsmøtet. I henhold til NORILCOs vedtekter må det skje innen utgangen av mars. 
Gjennomført årsmøte i år er også en forutsetning for å kunne motta offentlig støtte. Vi 
håpet i det lengste at det skulle bli mulig å arrangere årsmøtet med fysisk 
oppmøte, men det lar seg dessverre ikke gjøre.  
Av hensyn til smittevern må årsmøtet derfor holdes digitalt (via Teams).  
PC, nettbrett eller mobiltelefon kan benyttes for å delta.  
 
Påmelding til årsmøtet skjer på hjemmesiden vår, der årsmøtet har et eget oppslag i 
kalenderen: https://www.norilco.no/avdelinger/oslo/kalender/aarsmoete-digitalt 
 
Link til årsmøtet blir sendt per e-post til alle som har meldt seg på. Linken blir lagt ut på 
hjemmesiden vår dagen før årsmøtet. 
 
Langt fra alle er fortrolig med digitale møter. Kanskje du har noen i nærheten som kan 
hjelpe deg? Er du usikker på hvordan du kommer deg inn på Teams-møtet, så har FFO 
laget en instruksjonsvideo som kan sees her:  
https://ffo.no/arrangementer/nybegynnerkurs-i-teams-20.-april/nybegynnerkurs-i-teams--
-videoer/ 

 
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: Forslag til Vedtektsendring § 6.1 (Se baksiden av dette arket) 
9. Valg 
 

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 
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