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Endelig dato for Årsmøtet er 18.
august!
På bakgrunn av koronapandemien og myndighetenes smitteregler ble
opprinnelig berammet årsmøte utsatt. Støyforeningen innkaller til årsmøte
tirsdag 18. august, Det blir også etablert mulighet for digital deltakelse.
Ny årsmøtedato: 18. august. Årsmøtet begynner kl. 18.00
Sted: Gamle festsal, Norsk forening mot støy, Oslo Hospital, Ekebergveien 1A, 0192 Oslo.
Det blir etablert mulighet til å delta via Zoom. (se link for nedlasting) Ta kontakt med
oss - post@stoyforeningen.no - på forhånd for påloggingsdetaljer.
Årsberetning, revidert regnskap blir lagt ut på www.stoyforeningen.no
Der ligger også vedtekter for foreningen.
Årsmøtet holdes normalt hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst
3 uker i forveien. På grunn av smittevernbestemmelsene for koronaviruset vedtok styret
denne gang å utsette årsmøtet. På bakgrunn av vårt årsmøtes normale fremmøte og
lempning i smittessituasjonen, anses det nå forsvarlig å gjennomføre møtet.
Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet
med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte

med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte
stemmer.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Årsberetning og revidert regnskap 2019
2. Orientering om budsjett 2020
3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor
4. Styrets forslag til indeksregulere medlemskontingent for året 2021.
FORNYE MEDLEMSKAP? KONTINGENT 2020 ER SENDT UT TIL DEM SOM IKKE
ALLEREDE HAR BETALT.
Vel møtt!
Oslo, 15. juni 2020
For styret i Norsk forening mot støy
Ulf Winther
generalsekretær
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