Grunnet korona virus-pandemien må årsmøtet til Hordaland distrikt 2020 holdes via
Teams. Møtet vil finne sted torsdag den 23. april kl 18.00.
Styret har søkt om å få utsette det fysiske årsmøtet til høsten, men Hovedstyret har
avslått søknaden og pålagt Hordaland distrikt å avholde årsmøtet via Teams.
Denne innkallingen kommer med ca en ukes frist. Årsaken er at avslag på søknad om
utsettelse kom 12 april og den utvidede fristen for gjennomføringen av et Teams
årsmøte er satt til utgangen av uke 17. I tillegg har fristene vært overholdt ved
innkalling til det ordinære årsmøtet som ble utsatt på ubestemt tid.
Men ettersom alle kan sitte hjemme og delta (gitt at dere har internett, pc, nettbrett eller
smarttelefon) så håper styret at flest mulig medlemmer kan medvirke på denne formen
for årsmøte. Det er den samme årsberetning, regnskapet, budsjettet og valgkomiteens
innstilling som gjelder, og dokumentene finner dere fortsatt på sharepoint.
Dere må ha satt dere grundig inn i disse dokumentene på forhånd da det ikke vil være
mulig å lese opp alt via et Teams årsmøte.

TEAMS ÅRSMØTE HOLDES TORSDAG 23. APRIL KL. 18.00
Hemmelig valg er teknisk utfordrende ved bruk av Teams, og vi ønsker en mail fra deg
dersom du allerede nå vet at du vil kreve hemmelig valg. Det er mulig å få til via
«forms», men det tekniske støtteapparatet vårt ønsker et hint om dette i forkant til epost
adresse: frank.listol@nrh.no
Merk dere følgende:
Vi ønsker å invitere til et testmøte på Teams tirsdag 21. april kl. 18:00, og de som
ønsker dette tilbudet bruker den elektroniske invitasjonen de vil få for å koble seg opp
og for å kunne erfare hvordan dette fungerer. Les bruksanvisningen på forhånd som du
har fått på NRH mail og forsøk å koble deg opp selv og ring en NRH venn på Teams.
All informasjon rundt selve møtet tester vi i Teams tirsdag 21. april kl. 18:00.
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På selve årsmøtedagen skal vi KUN behandle og stemme over følgende saker.
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Valg

Årsmøtesakene våre utgår, og kan behandles senere på et medlemsmøte eller lignende.
Dette har Hovedstyret bestemt. Dokumentene for årsmøtet finner dere som nevnt på
Sharepoint.

Bergen 15 april.
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