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ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte 

Sted: Levanger Bowling 

Dag og Dato: lørdag 21.01.23 

Klokken: 14:00  

Årsmøte med påfølgende bowling og pizza. 

 

Innkallingen sto i sin helhet i STÅ PÅ nr 4-2022,  

§ 13.5 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 Årsmøtets sakliste skal omfatte 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av sakliste  

3. Konstituering: 

a. Valg av møteleder 

b. Valg av referent 

c. Valg av 2 protokollunderskrivere 

d. Valg av tellekorps 

4. Godkjenning av lokallagets årsmelding 

5. Godkjenning av revidert regnskap 

6. Behandling av innkomne saker 

7. Godkjenning av handlingsplan for inneværende år 

8. Budsjett for inneværende år ti orientering. Styrehonorar og godtgjørelser til godkjenning 

9. Valg  

a. Styreleder 

b. Styre- og varamedlemmer. 

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

ungsdomsrepresentant. 

(Lokallaget skal ha ett styre på minst 3 medlemmer) 

c. Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ung 

Delegatene 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. (Saken utgår da denne gjelder kun fylkeslag).  

d. Valgkomite på minst 3 medlemmer og 1 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. 

Frist for når lokallaget må ha mottatt innkomne saker settes til: 07.01.23 

Dette sendes lokallagsleder Lars Morten Lersveen, Lektor Musumsgate 8, 7650 Verdal, epost: 

adhdverdal.sekr@gmail.com 

Påmelding til årsmøte og bowling enten via mail –  

adhdverdal.sekr@gmail.com  eller på sms til 95762345. 

Sakspapirer vil være tilgjengelige på årsmøtet, men kan fås tilsendt i forkant etter ønske 

ved å kontakte sekretær Nina Fredin Johansen på mail eller sms. 

Dere som er stemmeberettigede er: ALLE BETALENDE MEDLEMMER over 15 år. Dere 

oppfordres av oss i lokallaget til å komme å være sammen med oss og å avgi deres stemme. 

Det er tross alt for dere vi er der. 

Ta kontakt med lokallagsleder på tlf 41223616 ved eventuelle spørsmål. 

 

Mvh 

ADHD Norge, Verdal Omegn lokallag 
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