Landsforeningen mot seksuelle overgrep

I

Landsmøte 2020

Lørdag 14. november 2020 12:00-16.00〡 Internett, Google Meet

Styret i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, kaller med dette inn til
landsmøtet 2020.

Program
12:00-12:25: Registrering
12:30-12:45: Gjennomgang av forretningsorden og praktiske rammer for gjennomføring av
landsmøte
12:45-14:45: Landsmøte
14:45-15:00: Pause
15:00-16:00 Landsmøte og utdeling av Ildsjel-pris
Til orientering: Søndag 15.11 vil det i tillegg være styrets samling for nye og gamle
styremedlemmer, dette for å sørge for kunnskapsoverføring og etablering av det nye styret.

Følgende saker stemmer man på via Google Forms i forkant
Link til digital avstemning sendes til påmeldte på e-post før landsmøtet.
3.20

Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Forslag til vedtak: Erla Gunnarsdottir er møteleder Line Hågensen er referent, Gro
Harestad og Marianne Kristiansdatter Finstad er protokollunderskrivere.

Saksliste
1.20

Åpning av møtet ved Elin Skjeltorp
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2.20
3.20
4.20
5.20
6.20
7.20
8.20
9.20
10.20
11.20
12.20

Opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere: Stemmes på digitalt på forhånd
Godkjennelse av innkalling og forretningsorden
Styrets beretning 2019
Årsmelding og regnskap 2019
Revidert budsjett 2020
Foreløpig budsjett 2021: Orientering og innspill
Forslag til endring av vedtekter
Vedtak om implementering av kontrollkomite
Medlemskontingent
Valg
Valgkomiteen innstiller og presenterer sin innstilling til styre og valgkomite.
- Presentasjon og valg av styre
- Presentasjon og valg av valgkomite
- Vi takker av gamle styremedlemmer
13.20 Innmeldte saker
Ønske om vedtektsendring: Endring av navn på regionsansvarlig

Saksopplysninger i vedlegg
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vedlegg 1, sak 4.20: Innkalling, program og saksliste, digitalt landsmøte 2020, LMSO
Vedlegg 2, 2b og 2c, sak 5.20 og 6.20: Årsmelding 2019 med regnskap
Vedlegg 3, sak 7.20: Revidert budsjett 2020
Vedlegg 4, sak 8.20: Foreløpig budsjett 2021
Vedlegg 5, sak 9.20: Dokument med forslag til vedtektsendringer
Vedlegg 6, sak 9.20: Nåværende vedtekter
Vedlegg 7a og 7b, sak 4.20: Forretningsorden (7a) og praktiske rammer for møtet (7b)
Vedlegg 8, sak 10.20: Vedtak om implementering av kontrollkomite
Vedlegg 9a og 9b, sak 12.20: Presentasjon av innstilte styrekandidater (9a) og
presentasjon av innstilte valgkomitekandidater (9b)
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●

Vedlegg 10, sak 13.20: Ønske om vedtektsendring: Endring av navn på
regionsansvarlig

Saksvedlegg 1-10 publiseres på LMSOs nettsider:
https://lmso.no/arrangement/landsmote-2020/
Styret ber om at landsmøte-deltakere setter seg inn i saksopplysninger i forkant av møtet.
Velkommen!
Vennlig hilsen fra
Styret i LMSO
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