
 
Lier: 18.01.2008 

 
 

Innkalling til årsmøte 2008 i NSeF. 
  

Søndag 09.03.2008   
Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. 

 
 

Årsmøtet for støttegruppen er ment for samtlige medlemmer.  Resultatet fra årsmøtet blir 
naturligvis preget av antallet fremmøtte.  Vi anmoder på det sterkeste til deltagelse på 
møtet.  Det var en markant nedgang i antall fremmøtte på siste årsmøte jamført med det 
foregående.  Vi er særdeles klar over at mange medlemmer ikke befinner seg i Oslo området, 
og anmoder alle dere som ikke har anledning til å delta på årsmøtet å komme med innspill til 
områder dere ønsker behandlet.  Styret vil i den grad vi makter dette ta kontakt med den 
enkelte for å gå igjennom denne typer innspill muntlig – om ønskelig – i forkant av årsmøtet. 
 
 
Nedenfor en kortfattet orientering vedr. årsmøtet: 
 

Vedtekter: 

 
Støttegruppens øverste myndighet skal være årsmøtet. Årsmøter avholdes i henhold til 
følgende regler. 
 
Ordinært årsmøte: 

 
� Det skal avholdes et ordinært årsmøte hvert år innen utløpet av februar. Ordinært årsmøte skal 
� Godkjenne rapporter og regnskap for foregående år. Dette gjelder fra og med årsmøtet i 2006.  
� Godkjenne aktivitetsplan og budsjett  
� Velge styre og utpeke styreleder  
� Velge organisasjonens revisor  
� Velge en valgkomité som skal finne kandidater som stiller til styrevalg på neste årsmøte  
� Behandle eventuelle forslag om vedtektsendringer  
� Behandle eventuelle andre saker lagt frem til realitetsbehandling av styret eller medlemmer  
 

• Første innkalling til ordinært årsmøte sendes alle medlemmer med minst 8 ukers varsel, med informasjon om 
dato, foreløpig dagsorden, samt anmodning om forslag til saker som skal realitetsbehandles ved møtet, med en 
frist for innlevering til styret minst 5 uker før møtedato.  
• Den endelige dagsorden og sakspapirer for ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 1 uke før ordinært 
årsmøte. 



 

Agendaen nedenfor er et forslag til punkter som ønskes behandlet på årsmøtet, satt i stand 
av styremedlemmene.  Vi regner med at det er ønsker om behandling av andre punkter 
også. Vi imøteser derfor med glede innspill til endringer av agenda.  
 
Forslag til endringer sendes til e-post: kj-ska@online.no  
 
Valgkomiteen vil bli kontaktet. Er det noen ut over sittende styremedlemmer som kunne 
tenke seg et styre verv vær vennlig å gi bekskjed. E-post kj-ska@online.no  
 
 
 

Forlag til agenda: 
 

• Kort presentasjon av sittende styre 
• Årsrapporter for 2006 og 2007 
• Regnskap for 2006 og 2007 
• Informasjon om Nasjonalt Støttegruppe Nettverk 
• Innspill fra medlemmene til fokusområder fremover 
• Behandling av fremsatte forslag fra medlemmene, før og under årsmøtet 
• Aktivitetsplan og  budsjett for 2008 
• Valg av styre og styreleder 
• Valg av revisor 
• Valg av valgkomite 
• Behandling av forslag til vedtektsendringer 

 
 
 
Nasjonal støttegruppe for pårørende,  
overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004 
 
 
 
 
Trond Kalleberg 
Leder 


