
Innkalling til Regionårsmøtet 2021 

NHF Nord-Norge 

Digitalt årsmøte på Zoom – og hvis koronasituasjonen 

tillater det kan de som ønsker det møte på Trofi 

teknopark 

Program og saksliste 

 

Lørdag 17. april 

 

1.  Kl. 10.30 Åpning v/ regionleder Barbro Therese Holmstad  
Forbundsleder Tove Linnea Brandvik har ordet med hilsning fra NHF 

 

2.  Kl. 11.15 - Konstituering regionårsmøte NHF NN  
a) Godkjenning av innkalling 
b) Godkjenning av saksliste 
c) Valg av møteleder 
d) Valg av protokollførere 
e) Godkjenning av forretningsorden 
f) Valg av redaksjonskomité – kan utgå 
g) Valg av tellekorps 
h) Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen 

 

3.  Årsmelding 2019 – 2020 

4.  Årsregnskap 2019-2020 

5.  Virksomhetsplan 2021 - 2023 

6.  Innkomne Saker – innkommen sak fra NHF Kvænangen 2019 – årsmøtehyppighet.  

7.  Budsjett 2021 

8.  Redaksjonskomiteens innstilling – ved behov 

9.  Valg 
 

Vi fullfører årsmøtet lørdag 17. april, slik at vi slipper innlogging og teknologiske utfordringer i to 

dager.  

 

 



Praktisk informasjon: 

På grunn av usikre smittevernshensyn i disse koronatider vil regionårsmøtet 2021 som hovedløsning 

avvikles som digitalt årsmøte på møteplattformen Zoom. Dersom koronasituasjonen tillater det, vil 

de delegatene som ønsker det kunne møte fysisk på Trofi Tekonpark.  

Ansatte på regionskontoret vil gi nødvendig opplæring til delegater som har behov for det. Vi vil 

gjennomføre opplæringen via telefon, og vi (delegat og ansatt) kopler oss gradvis (i løpet av 

telefonsamtalen) på Zoom. Av teknologisk utstyr trenger du et av disse alternativene: PC, laptop, 

nettbrett, iPad eller smarttelefon. Vi legger også ved brukermanual til Zoom, slik at du kan ta en titt 

dersom du ønsker det. 

Dersom smittesituasjonen tillater det, og du velger å delta fysisk på regionårsmøtet, må du selv 

ordne med transport og hotell. I år må lokallagene/landsforeningslagene selv dekke kostnader i 

forbindelse med fysisk deltakelse. Region Nord vil eventuelt dekke mat og lokaler under 

årsmøteavviklingen.  

Delegatsfordelingen er 1 delegat for lag med opptil 50 medlemmer. 2 delegater for lag med opptil 

100 medlemmer. 

Årsmøtet er åpent for alle (uten rettigheter), og vi åpner opp for 2 observatører (med begrensede 

rettigheter) per lag.  

Påmelding til regionårsmøtet sendes regionskontoret på e-post: kirsti.fosshaug@nhf.no. Frist 3. april 

2021. Vi tar nødvendig opplæring løpende etter forespørsel fra dere. 

Årsmøtepapirene blir sendt ut pr epost 1 uke før årsmøtet. De legges også ut på vår hjemmeside og 

på NHF Nord-Norges facebookside.   
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