saksliste
VELKOMMEN til ÅRSMØTET FOR NFKUT, 09.05.2019
STED: Egal teater: Munkedamsveien 80 A, Oslo
Velkommen til NFKUT årsmøtet: 17.00 - 22:00
kl. 17:00

Åpning av samlingen.
Oppvarming og velkommen

kl. 17:30

1.

Åpning av årsmøtet ved styreleder Helle Borchgrevink.

2.

Godkjenning av stemmeberettigede

3.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

4.

Konstituering.
1) valg av ordstyrer
- Styret innstiller: Helle Borchgrevink
2) valg av referent
- Styret innstiller: Kaline Simensen
3) valg av 2 personer til å signere protokollen
- to delegater velges
4) valg av tellekorps, 2 personer
- to delegater velges

kl. 17:40

5.

Status NFKUT. Hva vi har fått til det siste året, aktiviteter og bærekraftig drift.

kl. 17:55

6.

Regnskap 2018.

kl. 18:00

7.

Budsjettforslag 2019.

Kl. 18:10

8.

Endringsønske vedtekter
1. Miriam Segal ønsker endring av vedtekter. Se vedlegg.
2. NFKUT styre stiller motforslag: Vi bør etablere et utvalg som skal
arbeide med dette omfattende arbeidet til neste årsmøte i 2020.

kl. 18:15

9.

Kontingent 2020. Forslag om å øke kontingenten til 1500 kr og 1000 kr.
Kontingent inneholder Virke og NFP medlemskap og forsikringsordning via
Gjensidige. Utgifter som har økt hvert år, uten at NFKUT har satt opp sin
medlemspris tilsvarende.

kl. 18:20

10. Valg
- Styret består av leder og 4 styremedlemmer.
- Innstilling fra valgkomite presenteres i møtet av valgkomite.
- Disse verv er på valg i år:
o Leder velges for 1 år i følge vedtektene. Valgkomite ønsker at
rollen skal bli 2 år. Dette må stemmes over.
o Ett styremedlem velges for 2 år.

saksliste
-

o Ett styremedlem velges for 1 år.
o To styremedlemmer er ikke på valg.
Valgkomité, 2 personer skal velges for 1 år. Tydelige instruksjoner på
valgkomiteens og styrets roller må utarbeides i kommende valgår.
Årsmøtet velger valgkomité bestående av 2 medlemmer.

kl. 18:30

Avslutning årsmøte og forberedelse workshop:
- Vi rydder rommet, spiser og hygger oss.

Kl. 20:30

Workshop:
- Hvem er vi og hva ønsker vi oss av NFKUT?
- Hva kan vi bistå hverandre med?

Kl. 22:00

Ettersnakk og rydding.

Kl. 23:00

Dørene lukkes og vi gleder oss til neste treff!

Vel møtt, med lekende hilsen fra styret i NFKUT.
Lilly Raknes, Ellen Moursund, Kaline Simensen, Tone Ingulstad og Helle Borchgrevink

