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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I INNLANDET MUSIKKRÅD
Vi ønsker velkommen til ordinært årsmøte torsdag den 19. mars kl 1800-2100 på Norges grønne
fagskole – Vea, som er i Turistveien 92 – 2,2 km nord for Moelv sentrum/stasjon.
Musikkorganisasjonene og de lokale musikk-/kulturrådene i begge fylker er hjertelig velkomne!
Vi oppfordrer til å melde inn saker til årsmøtet – frist 19. februar.
Valgkomitéen er i arbeid, men tar gjerne imot gode tips. Send til valgkomiteens leder, Erik Aune , på
epost erik@auneconsulting.no evt ring 90101615.
Sakspapirene legges ut når de blir klare på vår nettside (lenke: http://bit.ly/2020Arsmote) - og trykte
papirer tar vi med til møtet. Vedtektene er tilgjengelige her: http://bit.ly/3ahrvedtekter
PROGRAM – vi møtes i Kantina til middag før møtet, som blir i Auditoriet.
1700

Middag – egen påmelding

1750

Registrering

1800 Faglig påfyll – tre korte innlegg og spørsmål

Vi har invitert innledere fra Musikkens studieforbund,
Ringsaker kulturråd og Innlandet fylkeskommune

1900 Pause + kaffe
1915

Årsmøtet

2100 Vel hjem!
Velkommen til det første årsmøtet i Innlandet musikkråd!
Vennlig hilsen

Kåre Haugli
styreleder

Trond Eklund Johansen
daglig leder

Dagsorden for årsmøtet

(Jfr gjeldende vedtekter – se vedlegg)
Årsmøtet skal:
1.
Godkjenne representantenes
fullmakter
2.
Godkjenne innkalling, saksliste og
forretningsorden
3.
Velge dirigenter, referenter og tre
medlemmer til redaksjonskomité
4.
Velge to protokollunderskrivere
5.
Behandle styrets melding om
virksomheten i to-årsperioden
6.
Behandle revidert regnskap for
årsmøteperiodens andre
regnskapsår.
7.
Behandle innkomne saker som står
oppført på sakslisten
8.
Behandle handlingsprogram for
kommende periode
9.
Behandle budsjett for kommende
periode
10. Foreta valg

Utdrag fra gjeldende vedtekter (vedtatt den 12.4.2018):

§ 5 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Hedmark og Oppland musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i
mars/april.
5. 1 Representasjon og rettigheter
På årsmøtet møter:
Følgende med fulle rettigheter
• Medlemmene med medlemskap etter 3.1.1., pkt 1 og 2 møter med gradert representasjon
etter antall medlemslag i Innlandet
o 2 representanter: 1- 30 medlemslag
o 3 representanter: 31-60 medlemslag
o 4 representanter: 61 eller flere medlemslag
•
•
•

Medlemmene med medlemskap etter 3.1.1., pkt 3 møter med
o 1 representant hver
Medlemmene med medlemskap etter 3.1.2 møter med
o 2 representanter hver
Lokale råd med vedtekter godkjent av Hedmark og Oppland musikkråd
o 1 representant hver

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.
Hver representant har én stemme.
Følgende har forslags- og talerett:
• Styrets varamedlemmer
• Representant(er) fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
• Valgkomiteens medlemmer
Følgende har talerett:
• Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet
• Personer årsmøtet gir fullmakt
• Ansatte
Følgende møter som observatører:
• Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
• Øvrige representanter fra lokale råd
• Gjester invitert av styret
5.2 Innkalling og sakspapirer
Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 2 måneder før årsmøtet holdes.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før
årsmøtet.
Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.
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5.3 Dagsorden for årsmøtet
Årsmøtet skal:
• Godkjenne representantenes fullmakter
• Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
• Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer til redaksjonskomité
• Velge to protokollunderskrivere
• Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
• Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår.
Ledermøtet behandler regnskap for periodens første regnskapsår.
• Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
• Behandle handlingsprogram for kommende periode
• Behandle budsjett for kommende periode
Foreta valg av:
• Leder – velges særskilt
• Fire styremedlemmer
• Tre varamedlemmer til styret
• Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite
Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.
Personer som skal velges til tillitsverv i musikkrådet må ha medlemstilknytning til en organisasjon som
er medlem av Hedmark og Oppland musikkråd.
Alle valg gjelder for to år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte.
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