
 

 
 
 
             Sak: 1 
 

Landsmøte 5. mai 2017 
 
 

Påmeldingsfrist 21. april  
 
Seniornett Norges Landsmøte 2017 avholdes den 5. mai på Thon Hotel Opera, 
Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo. Dette hotellet ligger ved flytogterminalen 
på Oslo Sentralstasjon. 

 
Vi håper så mange foreninger som mulig har mulighet til å være med på dette! 
Det gir dere både mulighet for innflytelse på Landsmøtet, og anledning til 
erfaringsutveksling med andre klubber.  
 
Vi vil gjøre oppmerksom på at foreninger som er forhindret fra å delta på 
landsmøtet kan la seg representere av andre foreninger på møtet. Ref.  
vedtektene § 4.3 
 
Det er også muligheter å søke om tilskudd til utgifter ved deltagelsen. 
Tilgjengelige midler er begrenset og søknadsfristen er 21. april. Send e-post til 
kontor@seniornett.no 
 

  

På neste side ser du programmet for Landsmøtet. 
Meld deg på direkte på e-post:  kontor@seniornett.no   eller tlf. 22 42 96 26. 
 

 
 
Vel Møtt! 

 
Med vennlig hilsen  

 
Ingeborg Bø 
Hovedstyrets leder 
Seniornett Norge  
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Kl. 09:15  Registrering  
  
Kl. 10:00 Den formelle saksbehandlingen   

1. Konstituering ved styrets leder  
Godkjenning av innkalling, saksliste og plan for gjennomføring av møtet.  
Valg av møteleder (her vil nyvalgt møteleder overta ordet), referent, tellekorps på tre 
personer og to medlemmer til å undertegne protokollen 
  
2. Årsoppgjør for landsmøteperioden  

a) Hovedstyrets årsmeldinger 2015 og 2016 (til orientering)  

b) Regnskap med revisors beretning 2015 og 2016 (til godkjenning)  
 

3. Planer framover for landsmøteperioden 
a) Handlingsplan 2017-2018 (til beslutning)  
 

 Statssekretær Paul Chaffey i KMD hilser til Seniornett. 
 

Kl. 11:30 – 13:00 Lunsj 
 

a) Forts. : Presentasjon av nytt nettsted. 
b) Budsjett 2017 (til beslutning)  
c) Fastsettelse av kontingent (til beslutning)   

 
4. Innkomne forslag (til beslutning)  

Forslag om direkte medlemmer 
 Forslag til endring av vedtektene (til beslutning) 
 Eventuelle andre innkomne forslag (til beslutning) 
 
5. Valg  

a) Styret (etter innstilling fra valgkomiteen) 

b) Revisor (etter innstilling fra hovedstyret)  

c) Valgkomité (etter innstilling fra hovedstyret)  
 

 
KL. 16:00 Avslutning 

 
 

 

 

 


