Invitasjon til digitalt årsmøte 2020
Kjære medlemmer!

Som følge av covid-19, og den situasjonen vi alle ble satt i, måtte vi avlyse vårt helgetreff og
årsmøte i april. Årsmøtet 2020 må i henhold til vedtektene avholdes innen utgangen av
september 2020. Da situasjonen rundt pandemien ikke er sikker, der muligheter for en ny
smittebølge til høsten er til stede, har styret falt ned på et vedtak om å gjennomføre
årsmøtet 2020 på en nettbasert plattform. Dette er det samme systemet som OBOS bruker
for sine mange hundre årsmøter. Vi legger opp til et ukomplisert årsmøte uten store
kontroverser, men med alle de nødvendige momentene. En viktig forskjell fra vanlig vil bli at
det ikke kan fremmes benkeforslag av noen art. Det betyr at alle saker, også forslag om
endring av valgkomitéens innstilling,  må være styret i hende en uke før møtet åpner.
Møtet vil være åpent i tidsrommet 13 - 20 september 2020
Alle medlemmer som har betalt sin kontingent innen 13. august vil få tilsendt en melding
med instruksjon om pålogging til årsmøtet til sin mobil når møtet åpner. Det er derfor viktig
at dersom du betaler for andre familiemedlemmer over 15 år, sender oss navn og
mobilnummer til disse familiemedlemmer innen 13. august.
Mistenker du at vi ikke har ditt mobilnummer, eller kan du ha fått et nytt, vær vennlig og
oppdater dette til oss.
Vi mangler ennå ganske mange e-postadresser til våre medlemmer, så får du sendinger fra
oss å posten, men har likevel en e-post, vær så vennlig å sende opplysningen til oss. E-post er
ikke et absolutt krav, men mobilnummer må være registrert for hver enkelt deltaker.
Innsending av mobilnummer og e-postadresser gjøres til info@marfan.no
Årsmøtepapirer legges ut på vår nettside www.marfan.no medio august.
Vi håper så mange som mulig tar seg tid noen minutter i tiden 13 - 20 september og deltar
på årsmøtet. Det er ikke slik at du må logge deg på hver dag i perioden, din
årsmøtedeltakelse er over når du har gått gjennom punktene på agendaen. Det er også
mulig å logge inn igjen og endre sine stemmer så lenge møtet er åpent.

Med vennlig hilsen styret.
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Årsmøte 2020

Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz og lignende tilstander
inviterer til Digitalt årsmøte 13 – 20 september 2020

AGENDA FOR MØTET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av årsberetning for 2019
Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
Godkjenning av budsjett 2020
Styrets statusrapport (publiseres)
Meldte saker fra styret
Meldte saker fra medlemmer
Valg av likepersonsleder
Valg av revisor
Valg av valgkomité
Valg av styreleder
Valg av styret

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
styret i hende senest 6. september 2020
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