
 
 
 

Stjørdal Omegn Lokallag 
                                              Dekker kommunene: Stjørdal, Meråker og Frosta 

  

 

 Side 1  
  

ADHD Norge, Stjørdal Omegn Lokallag avholder årsmøte 

Sted: Fosslia Skole, møterom 2. etg. 

Dag og Dato: Onsdag 18. Januar 2023 

Klokken: 19:00 

 

Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte i forkant av fylkeslagets årsmøte og innen utgangen av februar. 

Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jfr. § 11.12 så langt denne er relevant. 

 

§ 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 lokallagets årsmelding 

5. Godkjenning av revidert regnskap 

6. Behandling av innkomne saker 

7. Godkjenne handlingsplan for inneværende år  

8. Endelig budsjett for inneværende år 

9. Valg:  

a) Styreleder 

b) Styre- og varamedlemmer 

c) Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ung.  

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

styret.  

e) Revisor, etter forslag fra styret 
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Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være lokallaget i hende senest 2 uker før årsmøtet. 

Dette vil si senest 4. Januar 2022. Dette sendes på epost til 

adhdnorgestjordalomegnlokallag@gmail.com. 

 

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest 1 uker før og kan lastes ned derifra. Link til 

årsmøtepapirene legges ut: https://www.adhdnorge.no/fylkes-og-lokallag/stjordal-omegn  

 

For å stemme, må du ha betalt medlemsavgiften for inneværende år (2022)  

Oversikt over hvem som er på valg 
 Lokallagsleder: Lill Kristin Rindsem       

 Styremedlem: Marianne Hagen    

 Styremedlem: Linn Marie Brandtzæg-Sand    

 Styremedlem: Oda Kaspara Henden  

 
I tillegg ønskes det supplert inn 1 styremedlem og 2 varamedlemmer. 

 

Har du forslag på kandidater til styret eller valgkomiteen bes du om å kontakte valgkomiteen for å 

melde inn forslag.  

 

Kontaktinfo: 

ADHD Norge Nord-Trøndelag  epost: nt@adhdnorge.no 

Lars Morten Lersveen  tlf  41223616 

Sissel Sundet    tlf  90785458 

Mona Breding Lersveen  tlf  92035322 

 
 

Med vennlig hilsen  

 

Styret i ADHD Norge Stjørdal omegn lokallag 
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