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Vestland musikkråd
Innkalling årsmøte i Vestland musikkråd 2021

Til Vestland musikkråds medlemmer
Årsmøte i Vestland musikkråd finner sted på Thon Hotel Jølster lørdag 13. mars 2021 kl. 11-13. Etter årsmøtet
inviterer Vestland musikkråd og Norges Korforbund Sogn og Fjordane til SAMSTEMT-konferansen 2021. Årets
konferanse tar tak i temaene inkludering, mangfold og likestilling.
På konferansen blir det en spennende panelsamtale ledet av AKKS Bergen. AKKS er en organisasjon som jobber
aktivt for likestilling og mangfold i alle ledd av musikklivet. På link fra Oslo får vi også med oss Frivillighet Norge, som
vil komme med konkrete grep vi kan ta for å lykkes med å rekruttere medlemmer og tillitsvalgte på en inkluderende
og mangfoldig måte. Det blir også lagt opp til dialog med deltakerne på konferansen. Målgruppe for konferansen er
musikklag- og organisasjoner lokalt og regionalt i Vestland. Vi håper dere vil dele informasjon om konferansen med
deres medlemmer i Vestland.
Digital og fysisk deltakelse
Årsmøtet og konferansen arrangeres på Thon Hotel Jølster, med begrenset antall fysiske deltakerplasser. Det er
mulig å delta på årsmøtet og konferansen digitalt, for de som ønsker det. Dersom smittesituasjonen i mars krever
det, vil arrangementet gjennomføres heldigitalt.
Saker til årsmøtet
Denne innkallingen er i tråd med våre vedtekter sendt ut senest to måneder før årsmøtet. Forslag som ønskes
behandlet på årsmøtet sendes til undertegnede senest 13. februar. Fullstendig saksliste sendes ut og gjøres
tilgjengelig på våre nettsider senest 27. februar.
Valg
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. Forslag til kandidater til styret kan sendes til valgkomiteen ved Irene Bjørke:
irene.bjorke@gmail.com
Påmelding
Programmet for Samstemt-konferansen finner du her. På samme sted finner du påmelding til både konferansen og
årsmøtet.
Vel møtt til årsmøtet!
- Bergen 13.01.2021 –
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