Til medlemmene

Trondheim, 11. april 2018

Vi viser til innkalling til årsmøte onsdag den 24. april kl 1900, Bispegata 9 A kunngjort i
Adresseavisen, ved epost til det enkelte medlem og på foreningens hjemmeside samt facebook.

Sakliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle observatører
Godkjenning av fullmakter
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Styrets årsberetning
Årsregnskap
Styrets forslag til budsjett og kontingent
Endring av vedtekter
Innkomne saker
Valg av
Styreleder
Styremedlemmer og varamedlemmer
Medlemmer til kunstnerisk råd
Legatstyre
Valgkomité
11. Valg av Revisor
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NOTAT - Sakspapirer til Årsmøtet
Vi minner om at det kun er medlemmer som har betalt medlemskontingent i 2019 som har
stemmerett.
Punkt 5: Se eget dokument
Punkt 6: Se eget dokument.
Regnskapet er ferdig revidert, uavhengig revisors beretning legges fram på årsmøtet.
Punkt 7:
Se eget dokument for budsjettforslag.
Styret foreslår at kontingenten er uendret. Dvs kr 500 for ordinært medlem og kr 200 for
studentmedlem.
Punkt 8:
Se eget dokument hvor forslaget til endring er skrevet inn under § 8 i gjeldende vedtekter.
Styret fremmer forslaget om endring i antall medlemmer i kunstnerisk råd begrunnet med at færre
medlemmer er enklere å samle til arbeidsmøte.
Merk: Årsmøtet valgte i 2018 tre nye medlemmer til kunstnerisk råd for en periode på to år, dvs kun
ett medlem er på valg i 2019. Dersom forslaget til vedtektsendring blir vedtatt, vil rådet kommende
år som overgangsperiode få en sammensetning på fire medlemmer fram til valgperioden 2018-2020
utløper for øvrige rådsmedlemmer.
Punkt 9:
Innen fristen 10. april var det ikke kommet inn andre saker.
Punkt 10:
Se eget dokument fra valgkomiteen ved Annika Borg som viser verv i året som har gått, inkludert
funksjonstid samt valgkomiteens forslag.
Det gjøres oppmerksom på en inkurie i protokollen for årsmøtet i 2018, der valgperioden for Daniel
Johansen ble oppgitt til 2017-2019. Det er treårige valgperioder for legatstyret, slik at protokollen
skulle ha vist 2017-2020, lengdes på valgperioden rettes opp i årets protokoll.
Punkt 11:
Styret foreslår All Revisjon AS.
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