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Artilleriets  offisersforening 

 
         Etablert 1896 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Kjære medlem! 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE LØRDAG 30 MAI 2020   

1.  Det vises til vedtektenes §10 der det står at sakslisten skal kunngjøres for medlemmene minst 4 uker før 
møtet. Det vises videre til tidligere kunngjøringer på bloggen på www.artilleri.org, og info på Facebook.  
 

2.  Med bakgrunn i det ovenstående kalles det herved inn til ordinært årsmøte i Artilleriets offisersforening 
(AOF). Møtet vil finne sted lørdag 30.05.2020 i Tangengata 19, og starter kl 1800. 
 

3.  NB! Korona-tiltak skal iakttas, men ettersom det pr idag gjelder 1 meter mellom personer og max 5 
personer, så skal dette trolig gå helt greit ettersom det tradisjonelt de siste årene er veldig få som 
prioriterer å komme på årsmøter. Dersom det ev skulle bli 6 eller flere tilstede, gjennomføres møtet spredt 
utover i bygningen og der vi tar kommunikasjonen på Zoom/Teams på mobil. Vi er i prosess med å prøve 
ut disse verktøyene, og velger på årsmøtet hvis vi blir 6 eller mer – hva slags verktøy vi bruker.  
 

4.  SAKSLISTE       
1 Godkjenning av innkalling med saksliste     
2 Valg av ordstyrer og referent og to medlemmer til å underskrive protokoll       
3 Behandle styrets årsberetning       
4 Behandle regnskap       
5 Fastsette kontingent       
6 Fastsette styrehonorar       
7 Vedta budsjett 
8 Behandle ev vedtektsendringer 
9 Behandle innkomne saker 
10 Foreta valg   
 

5.  Det vil bli utarbeidet vedlegg til sakslisten. Vedleggene kommer straks all informasjon er kvalitetssikret 
og klar, herunder også regnskap mv. Alle årsmøtepapirer blir forøvrig delt ut på årsmøtet. 
 

6.  Det blir som vanlig enkel servering ifm møtet, men bare hvis vi er 5 eller færre.  
 
Vel møtt! 
 
 

mvh 
 
 
 
Karl Mevold     Jan Petter Husebye 
Sekretær    Formann 
(Sign)     (sign) 
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