
Saksliste for ekstraordinært årsmøte 09.09.2021 
Punkt 1: Konstituering av ekstraordinært årsmøte. 
Punk 2: Valg av møteleder og sekretær for møtet. 
Punkt 3: Valg av to protokollunderskrivere. 

 
 

Punkt 4: Endring av vedtekter for Norilco avdeling Nordland. 
 
§ 4.6 Valg og beslutninger 
 
Siste ledd i paragrafen som sier følgende: 
 
 «Medlemmer som har eierintresser, er ansatt i eller tilknyttet produsenter, importører 
eller leverandører av utstyr for stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgte eller likeperson i 
Norilco.» 
 
Denne delen av paragrafen foreslås slettet for å gjøre det mulg å velge inn i styrer personer 
som utfyller disse unntakene.  
Vi er en liten organisasjon som favner et stort distrikt og det er ikke enkelt å finne kandidater 
som kan påta seg slike verv, noe vi fikk erfare under siste ordinære årsmøte. 
Så vidt meg bekjent er Norilco Nordland det eneste lokallaget som har en slik klausul i sine 
vedtekter så det hadde vært greit å fått våre vedtekter mere på linje med de andre lokallag. 
Jeg tror ikke at det er noen særlig habilitets problem all den stund det til syvende og sist er 
brukeren selv som i hovedsak bestemmer hvilket utstyr de bruker og fra hvilken leverandør 
de får det. 
Jeg tror i så henseende at sosiale medier har større påvirkning. 
 
Punkt 5: Valg 
Fungerende leder og kasserer ønsker å tre tilbake fra dette møtet slik at nye personer må 
velges til disse posisjonene.  
I tillegg bør vi om mulig få valgt en ny nestleder siden denne posisjonen har også vært 
ubesatt siden i fjord da jeg fikk opprykk. Det var ikke mulig å finne noen blant styret som sa 
seg villig til å påta seg oppgaven. 
 
Valgstyret ble også sittende etter årsmøtet o så der må vi også komme opp med nye 
kandidater. 
 
 
Punkt 6:  Annet  ? 
Hvis der er noen som har noe annet på hjertet som de ønsker at årsmøtet skal behandle har 
de anledning å komme med det nå. 
 
Punkt 7: Avslutting av ekstraordinært årsmøte. 


