
 
 

 

Nord-Trøndelag  
    

 
Med vennlig hilsen  
 
Styret i ADHD Norge Nord-Trøndelag 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 
Sted:  Scandic Rock City, Namsos 
Dag og Dato: Lørdag 4. mars 2023 
Klokken: 14:00 – ca 16:30, Registrering ved ankomst fra 13:45 
 Lunsj serveres for de som ønsker det kl 13:00 – 14:00 
 

NB! Samme dag som årsmøtet arrangeres også ett temamøte. Se egen invitasjon.  
Temadagen begynner kl 09:00 lørdag 4. mars og varer til søndag 5. mars ca kl 15:30  
 
Selv om deltakelse på årsmøteseminaret og lunsj har en egenandel vil det være gratis å delta på kun årsmøtet. 
 
Vi tilbyr lunsj før årsmøte for de som deltar bare på årsmøtet 

Egenandel Lunsj for disse er: kr 150,- Påmeldingsfrist lunsj: 1. februar 2023.  

 
§ 11.12 Årsmøtenes sakliste skal omfatte: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av saksliste 
3. Konstituering:   

• valg av møteleder 
• valg av referent 

• valg av to protokollunderskrivere 
• valg av tellekorps 

4. Godkjenning av fylkeslagets årsmelding 
5. Godkjenning av revidert regnskap 
6. Behandling av innkomne saker 
7. Godkjenne handlingsplan for inneværende år  
8. Budsjett for inneværende år til orientering. Styrehonorar og godtgjørelser til 

godkjenning 

9. Valg:  
a) Styreleder 
b) Styre- og varamedlemmer 

Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, 
studieansvarlig og ungdomsrepresentant. 

c) Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ung. Delegaten til ADHD Norge ung 

vil normalt være ungdomsrepresentanten i styret. Dersom årsmøtet ikke får 
valgt inn en ungdomsdelegat og en varadelegat, samt dersom 
ungdomsdelegaten eller varadelegaten frafaller, gis styret i fylkeslaget mandat 
til å oppnevne disse.  

d) Valgkomite på minst tre medlemmer og ett varamedlem, etter forslag fra 
styret.  

e) Revisor, etter forslag fra styret 
 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være fylkesstyret i hende senest 3 uker før 
årsmøtet, dvs fredag 11.02.2023. Dette sendes Mona Breding Lersveen, Lektor Musums gate 8, 
7650 Verdal. Evt på Epost: nt@adhdnorge.no 
 

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest 1 uker før (25.02.2023) og kan lastes ned derifra.  
For å stemme, må du ha betalt medlemsavgiften for inneværende år (2023). 
 
Velkommen 

mailto:nt@adhdnorge.no

