Til medlemmene i Steigen Næringsforum
13.mars 2019
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STEIGEN NÆRINGSFORUM
Styret innkaller herved medlemmene til årsmøte onsdag 27. mars kl. 19.00 i Steigen Vertshus.
Forslag til sakliste:
1. Godkjennelse av innkalling og sakliste
2. Konstituering av årsmøtet
a. Valg av møteleder
b. Valg av to personer til å underskrive protokollen som skrives av styret
3. Regnskap 2018 med revisors beretning
Styrets innstilling til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018 og vedtar at overskudd kr 53.856,90
tillegges den frie egenkapitalen, som dermed vil utgjøre kr 141.630,92 pr. 31.12.2018.
4. Styrets årsmelding 2018
Styrets innstilling til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 208
5. Budsjett og handlingsplan 2018
Styrets innstilling til vedtak:
Årsmøtet tar budsjett og handlingsplan for 2019 til orientering
6. Medlemskontingent 2018
Styrets innstilling til vedtak, uforandret fra 2018-satser
Kr 1.000,- for bedrifter med 1 årsverk eller mindre
Kr 2.000,- for bedrifter med inntil 20 årsverk
Kr 5.000,- for bedrifter med mer enn 20 årsverk.
7. Honorar til styrets medlemmer
Styrets arbeid baseres på frivillighet, og honorar til styret har derfor ikke vært på dagsorden.
Styreleder har mottatt kjøregodtgjørelse.
8. Forslag
Det foreligger ikke forslag til behandling. Innspill under årsmøtet vil bli notert av styret.
9. Valg
Følgende er på valg, jfr. vedlagte forslag fra valgkomiteen bestående av Kenneth Larsen, Atle
Pedersen og Bodil Hansen:
Medlemmer av styret for 2 år: Ståle Pettersen og Tom Sagnes
Styreleder Åshild Movik (1 års funksjonstid)
Bente Strandmoa har bedt om permisjon for resterende ett år av hennes funksjonstid.
Revisor Karin Johansen.
Styret foreslår Tom Sagnes som nytt 3. medlem til valgkomite. Nåværende 2. og 3. medlem
blir henholdsvis 1. og 2. medlem for neste periode, jfr. vedtektenes § 5.
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