
 

 

 

Årsmøte i Lørenskog Elveforum 

Som kjent ble årsmøtet som skulle vært avholdt tirsdag 27. april utsatt på grunn av den pågående 

Coronasituasjonen. 

På grunn av dette og usikkerheten når det åpnes opp for å møtes på normal måte igjen har styret 

besluttet at vi gjennomfører årsmøtet digitalt. Vi gjennomfører det på følgende måte: 

I innkallingen til årsmøtet som ble sendt ut på e-post til alle medlemmer den 8.mars står det 

følgende: 

SAKSLISTE ÅRSMØTE: 
Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen 

1. Årsmelding og revidert regnskap 

2. Evt. Vedtektsendringer, inklusiv organisering. 

3. Forslag til budsjett og tilhørende årsplan. 

4. Saker fra styret og innkomne forslag. 

5. Valg 

a) Valg av styreleder 

b) Valg av to styremedlemmer og ett varamedlem 

c) Valg av revisor 

d) Styrets forslag til valgkomite 

Saksdokumenter til årsmøtet vil bli tilsendt som vedlegg til e-post senest to uker før årsmøtet. 

Saker om ønskes behandlet på årsmøtet, meddeles styret senest seks uker før årsmøtet. 

Saker kan sendes til post@lorenskogelveforum.no 

Ny årsmøtedato er 27. mai kl.19:00, som gjennomføres med digital utsendelse av årsmøtepapirer 

som vedlegg til E-post hvor medlemmene bes om kommentarer/tilbakemeldinger.  

Disse må være styret i hende innen onsdag 27.05.2020 kl. 18:00. 

Vennligst send tilbakemeldinger til: post@lorenskogelveforum.no 

Som det står i innkallingen over skal saksdokumenter oversendes to uker i forkant av årsmøtet. Alle 

årsmøtepapirer er vedlagt til denne e-posten som går ut i dag, 12. mai 2020. 

Det har heller ikke kommet inn forslag fra medlemmene eller fra styret som ønskes behandlet på 

årsmøtet til styret innen fristens utløp. 

Ifølge vedtekter for Lørenskog Elveforum sender vi ut følgende årsmøtepapirer: 

1. Årsmelding for 2019 

2. Regnskap for 2019 

3. Revisorberetning for 2019 

4. Forslag til budsjett for 2020 

5. Revidert forslag til årsplan 2018-2021 

6. Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2020 

Styret innstiller på at det ikke skal være endringer av valgkomiteen. 
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I tillegg til dette har styret bestemt at det ikke skal være endring av kontingenten. 

 

Hvis ikke medlemmene har kommentarer eller innvendinger på at vi gjennomfører årsmøtet på 

denne måten vil styret umiddelbart etterpå gjennomføre årsmøtet. 

 

Styret har utpekt Jarle Gausen og Svein Olav Arnesen til å undertegne protokollen fra årsmøtet som 

også vil være til stede på styremøtet for å undertegne protokollen som deretter blir distribuert til alle 

medlemmene. 

 

 

Vennlig hilsen 

Styret i Lørenskog Elveforum 

 

Tommy Finsand 

Leder 

 

 


