Oslo, 02.03.22
Ref: RAF
Til
Distriktsavdelingene v/ leder
Valgkomiteen
Kontrollkomiteen
NORILCOs Ungdom v/ leder
Æresmedlemmer

Representantskapsmøte 2022 – 1. innkalling
I henhold til vedtektenes § 7.6 Innkalling, kaller Hovedstyret inn til NORILCOs representantskapsmøte
2022.
Dato: 10. til 12. juni 2022
Sted: Scandic City hotel, Fredrikstad
Program for helgen
Fredag 10. juni kl. 15.45 NORILCO Østfold inviterer til tur til gamlebyen
Lørdag 11. juni kl. 09:30 Representantskapsmøte starter
Søndag 12. juni kl. 09.00 Kurs, distriktsavdelingenes time og faglig innhold
NORILCOs Ungdom skal avholde sin ungdomskonferanse (årsmøte) på fredag 10. juni og har eget
opplegg på fredag. Ungdom sender egen innkalling på dette møtet.

Saksliste
Sakslisten settes opp etter § 7.7 Saksliste til Representantskapsmøte og det er satt opp følgende
saksliste

Representantskapet har som minimum følgende saksliste:
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

c.

Fastsettelse av styrehonorar

8.

Behandling av innkomne saker

9.

Valg av hovedstyre

10.

Valg av valgkomité

11.

Valg av kontrollkomité

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 § 24.1 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 23.-24.april. For å sikre at man får
belyst innkomne forslag tilstrekkelig i forkant av HS-møtet, settes frist for å sende inn saker til 10.
april

2. innkalling
Dere vil motta 2. innkalling senest 31 dager før representantskapsmøtet. 2. innkallingen skal
inneholde sakspapirene, detaljert program og praktiske opplysninger inkl. påmeldingsskjema.

Annet
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.
Påmelding:
Dere kan begynne å melde dere på allerede nå, men påmeldingen må da være avklart med de du skal
representere. Påmelding gjør du her!
Kostnader:
NORILCO sentralt dekker kostnader for en person fra hver distriktsavdeling, valgkomite og
kontrollkomite. For øvrige deltager er pris per person 4200,- pluss reise.

Med vennlig hilsen

Jane Halvorsen
Styreleder

Program
Fredag:
14:00 til 15:30 Ankomst og innsjekking på hotellet
15:45 Oppmøte i resepsjonen for avreise til gamle byen.
18:30 Retur til hotellet
20:00 Felles middag
21:00 Sosialt samvær
Lørdag:
9:30 Åpning av Representantskapsmøte med følgende dagsorden
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
12:00 Lunsj
13:00 Representantskapsmøtet fortsetter
6. Fastsettelse av handlingsplan for styreperioden.
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder fastsettelse kontingent, fastsettelse av tilskudd og
fordeling til distriktsavdelinger samt fastsettelse av styrehonorar.
8. Valg av hovedstyre
9. Valg av valgkomité
10. Valg av kontrollkomité
11. Valg av statsautorisert revisor
12. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte
13. Avslutning
16:45 Avslutning representantskapsmøtet
20:00 Felles Middag

Søndag:
09:00 Distriktsavdelingenes time
10.00 Pause med utsjekk
10.15 Kurs og utstilling

Kl.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

10:15

Roller og holdninger i

Dokumentlagring

Utstillertorg- Speed date

Roller og holdninger i

Dokumentlagring

styret
11:15

Utstillertorg - Speed date

styret
12:15

Dokumentlagring

Utstillertorg - Speed date

Roller og holdninger i
styret

13:00 Samling i plenum
13:15 Lunsj
14:00 Avreise
14:00 Konstitueringsmøte for nyvalgt Hovedstyret

