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LAMBERTSETER GÅRD 10. FEBRUAR 2020 

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 
På dette medlemsmøtet avvikler vi tradisjonen tro, foreningens 
Årsmøte. Du finner mer om dette på neste side (side 2). 

 

På medlemsmøte i fjor hvor vi blant annet med besøk av Oslo jammer kor 

 
I tillegg har vi gleden av å ønske Henrik Syse 
velkommen – igjen. Sist gang han var hos oss, med 
suksess, var for et par år siden Denne gangen vil 
han berike oss med tema: «Måtehold» som han har 
skrevet bok om også. På nettet finner vi bl.a. 
følgende omtale: 

Henrik Syse graver frem dyden måtehold når han i denne 
boken foretar hverdagsfilosofi i vårt forbrukssamfunn. 
Han mener at dersom samfunnet øver seg opp i 
måtehold og moderasjon, vil man kunne møte framtiden 
med langt større trygghet. Filosofen Henrik Syse har 
særlig jobbet med spørsmål knyttet til etikk.lll ... 
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Fra foreningens vedtekter hentes: 
Alle relevante § i våre vedtekter, finnes i Dokumentet 
«Årsrapport» som finnes på våre web-sider (Skattekista): 
www.parkinson.no/oslosyd 

§11.1 Myndighet og innkalling: Årsmøtet er foreningens høyeste organ.  
Deltagelse og stemmerett: Årsmøte er åpent for alle medlemmer 
med naturlig tilhørighet til foreningen. 
Stemmerett har de som har betalt kontingent for angjeldende år og 
som er til stede i møtet. Styret har ikke stemmerett ved behandling av 
regnskap og årsmelding 

§11.3 Saksliste og oppgaver Følgende saker skal behandles: 
a. Årsberetning 
b. Regnskap av revisors beretning 
c. Budsjett 
d. Arbeidsprogram 
e. Saker som skriftlig er meldt senest 4 – fire – uker før møtet  

§11.4. Valg: Ved valg bør kvinner og menn være likt representert. I 
lokalforeningens styre skal både personer med parkinsonisme og pårørende 
være representert og til sammen ha flertall. Det gjennomfører følgende valg: 

I. Leder 
II. Medlemmer 
III. Varamedlemmer 

 
Funksjonstiden er 2 – to – år for leder og styremedlemmer og 1 – ett – år for 
varamedlemmer. Gjenvalg kan foretas. 
 
Det minnes spesielt på punkt e. 
Med dette som underlag gir årsmøteagendaen seg selv, når vi legger til at vi 
har med:Åpning, valg av møteleder, antall stemmeberetige, godkjenning av 
dagsorden og så er vi i gang med §11.3 

 


