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ÅnsuøTE zazl
Vårt årsmøte med etterfølgende medlemsmØte skal iht aktivitetsplanen gjennomføres den

26. januar.

Dagens smitteverntiltak gjør ikke dette mulig. Regjeringen har forespeilet opSidaterte tiltak
den L4. januar. Det antydes nå at vi må regne med en oppblomstring utover vinteren, og vi

kan derfor trolig ikke regne med at det blir store lettelser i smitteverntiltakene med det
første.

Etter forslag fra Sekretariatet i FSF ble årsmøtet i fjor gjennomført uten fysisk samling ved at
våre medlemmer ga styret fullmakt til å gjennomføre årsmøtet etter å ha mottatt alle
saksdokumenter, fått mulighet til å komme med innspill og til å protestere mot opplegget.

Vi ser for oss at det kan bli nødvendig å gjennomføre årsmøtet på samme måte i år.

Gjeldende vedtekter sier at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i

hende minst 2 uker før. Om vi holder fast ved datoen 26. januar, betyr det innen 12. januar

Vedtektene sier videre at innkalling med fullstendig saksliste, tilhørende saksdokumenter og

styrets innstillinger, skal gjgres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Forsvarets seniorforbunds vedtekter krever at alle FSF-avdelinger skal gjennomføre årsmøte
innen utgangen av mars. Det gir oss rom for å utsette årsmøtet dersom det er trolig at det vil
bli mulig å gjennomføre det på normal måte innenfor tidsfristen.

Etter å ha mottatt Regjeringens nye retningslinjer - formodentlig den 14. januar, vil styret
vurdere om vi kan planlegge med å gjennomføre årsmøtet på vanlig måte. Da vil enten
årsmøtet bli utsatt til en dato hvor vi tror det kan gjennomføres, eller vi kommer til at vi ikke

kan planlegge med et fysisk årsmøte.

Da vil styret sende alle medlemmer saksdokumentene innen 19. januar og be,om at
medlemmene gir styret iu-ltmat<t til å gjennomføre årsmøtet. Styret har vurdert dette og er
kommet til at dette er denbeste løsningen i en usikker smittesituasjon.

Vi ber derfor om at

Våre medlemmer gir Styret fullmakt til å gjennomføre årsmøtet etter at

o Alle medlemmer har fått tilsendt alle årsmøtedokumenter, og
o Alle medlernrner har fått rlmelig tid tilå melde inn kommentarer, herunder

. awise fullmakt til Styret

. angi ønske om endring av Styrets forslag, eller

a
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a behandting av andre saker enn dem som er angitt inedenstående
saksliste.

Tilbakemelding med fullmakt eller awisning av fullmakt, bes gitt til styreleder innen 15.
januar.

Om ikke et flertall av våre medlemmer går imot å gi Styret fullmakt og smitteverntiltakene
ikke er vesentlig endret, vil Styret den 26. januar gjennomf6re Årsmøtet2OZZ med følgende
saksliste:

Minnestund ved leder

1. Gjennomgang av mottatte henvendelser fra medlemmer, godkjenning av
gjennomføring og saksliste.

2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. ÅrsberetningZQZI"

4. Årsrapport 2020 med revisjonsberetning og budsjettfor 202!
5. lnnmeldte saker

6. Aktivitetsplan 202t-2022
7. Fastsettelse av kontingent for 2022

8. Valgkomiteens anbefaling

9. Avslutning ved leder

For styret

Jan Egil Lyng, leder
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