
International Association for the Karlstad Model Norge 
 

Invitasjon til digitalt årsmøte 2020for IAKM Norge  
Torsdag 18. mars 2021 kl. 18.00 – 21.00 

Deltagelse via Teams. 
 

Det nærmer seg årsmøtet og i år kjører vi digitalt. Alle våre medlemmer kan delta via Teams 
– se link IAKM Norges websider www.iakmnorge.no. for påmelding. 

 
Endelig saksliste 
Årsmøte 2020 
KL. 18:00 – 20:00  

1. Konstituering av årsmøte   
2. Godkjenning av innkalling og saksliste   
3. Årsberetning   
4. Revidert regnskap og budsjett   
5. Fastsettelse av kontingent   
6. Vedtak om ansvarsfrihet for styret  
7. Forslag til handlingsplan for 2021-2022, herunder årets lathund/årsplan 
8. Innsendte saker   
9. Forslag til vedtektsendring § 9 Årsmøte 1.ledd fra 2021. 
 
Styres forslag til ny § 9 Årsmøte 1.ledd 
«Årsmøte er foreningens øverste myndighet. Årsmøte holdes hvert år innen uke 8 det 
påfølgende år. Styret innkaller til årsmøte med en måneds varsel. Forslag som skal 
behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøte. Fullstendig 
saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte.» 
 
10. Valg - Valgkomitéen legger fram sitt forslag   

 
 
Påmelding på IAKM Norges websider www.iakmnorge.no. Man vil da få tilsendt en link til 
møtet på teams.  
 

Du er hjertelig velkommen!   
 
Styret for IAKM Norge  
v/leder  
Britt Hege Wærnes  
 
 
 



International Association for the Karlstad Model Norge 
Gjeldende vedtekt: 
 
§ 9 Årsmøte  
Årsmøte er foreningens øverste myndighet. Årsmøte holdes hvert år innen 
slutten av november. Styret innkaller til årsmøte med to måneders varsel. 
Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest 3 uker 
før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 
2 uker før årsmøte.  
 
Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte kan invitere andre personer 
og/eller media til å være til stede.  
 
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn 
en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er 
bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av 
de avgitte stemmene. 


