
Kjære medlem.  

  

 

Årsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund februar/mars 2021 
 

Som medelt i mail, sms og brev til medlemmene 21. Januar blir årets årsmøte avvikla ved 

hjelp av utsendelse av årsmøtesakene i posten. 

Vi orienterte i informasjon om opplegget for behandlingen av årsmøtesakene som slik: 

• 20.februar sender vi ut sakliste, vedlagt dokumenter og eventuelle forslag som skal 

behandles. I brevet vil det bli satt en frist for når du må ha gitt styret beskjed om at 

du har kommentarer eller innsigelser til utsendte dokumenter. Dersom det ikke 

kommer innsigelser innen fristen, anses styrets/valgkomiteens innstilling som 

vedtatt. Styret vil behandle eventuelle innsigelser og beslutte hvordan disse skal 

håndteres. Er det vesentlige innsigelser, kan styret velge å sende en e-post/brev/SMS 

til medlemmene og be om tilbakemelding innen en kort frist. 

• Når denne prosessen er gjennomført vil det bli skrevet en årsmøteprotokoll som for 

hvert punkt i saklisten angir i hvilken grad det er kommet kommentarer/innsigelser 

og hva som er gjort av endringer i forhold til det som ble sendt ut første gang.  

 

Frist for kommentar/endringsforslag er lørdag 27.februar. 

Mailadresse : inge.westad@mimer.no  

Postadresse : Inge Westad,  Raudesteinvegen 2, 6055 Godøya 
 

    Årsmøtesaker til behandling: 
 

    1   Årsberetning 2020 

 

    2   Revidert regnskap 2020 

 

    4   Vedtekter for TP Ålesund 

 

    5   Fastsetting av medlemskontingent 

 

    6   Innkomne forslag 

  

     7    Valg     

 

 

Sak 1 Årsberetning 2020 
Styret innstiller ovenfor medlemmene at årsmeldinga godkjennes slik den er fremlagt. 

Årsmelding 2020 ligger som vedlegg. 

 

Sak 2 Revidert regnskap for 2020 
Styret innstiller ovenfor medlemmene at revidert regnskap godkjennes slik det er fremlagt. 

Revidert regnskap og revisjonsberetning ligger som vedlegg. 
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Sak 3 Vedtekter for TP Ålesund 
Styret foreslår ovenfor medlemmene at vedtektene slik de ble vedtatt på årsmøte 6. Februar 

2020 videreføres uendra.   Vedtektene ligger på hjemmesiden under fanen vedtekter. 

 

Sak 4 Fastsetting av medlemskontingent 
Styret foreslår at medlemskontingenten for 2020 skal være uendret. 

Kontingenten er kr.200,- pr. medlem pr. år. 

 

Sak 5 Innkomne forslag 
Styret foreslår at godtgjøring til styret for 2020 skal være 

på kr. 2000,- til leder, kr 2000,- til kasserer, kr.2000,- til nestleder, kr.1500,- til styremedlem  

kr 2000,- til sekretær og kr.1500,- til redaktør. 

Arrangementskomiteens medlemmer honoreres med kr. 500,- pr år. 

De øvrige tillitsvalgte honoreres med gavekort på kr 300,- når de fratrer sine verv. 

 

Sak 6 Valg  

Valgkomiteens forslag ligger som vedlegg. 
 

 

 

 

Ålesund 18.02. 2021 

  

         

 Inge Westad       Inge Paul Kleppe 

 Styreleder                                        nestleder   

 

 

 

Arnhild Løndal      Hans Arne Berg 

Sekretær       kasserer    

 

 

 

Gunnveig Skilbrei 

Styremedlem         


