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Maksimum stemmeberettigede delegater = 1 delegat per 100 medlemmer i lokallaget. 
Fredrikstad 23, Moss 17, Smaalenene 11, Sarpsborg 9, Halden 7 

Delegater på årsmøtet: 
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Sakspapir 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling ble annonsert på lagets hjemmeside og som informasjon til lokallagsledere, i 
henhold til vedtektene med over en måneds varsel. 

Regionlagstyrets innstilling: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste 

 

Sak 2: Åpning og konstituering 

Valg av 

a) Møteleder 
Regionlagstyrets innstilling: Linda Andal 

b) Referent 
Regionlagstyrets innstilling: Daniel Haug Nystad 

c) Protokollunderskrivere 

 

Sak 3: Forretningsorden 

Forretningsorden kan ikke være i strid med Human-Etisk Forbunds vedtekter.  

Fellesvedtektenes § 3a som omhandler årsmøter i regionlag med lokallag: 

• Regionlagets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle lokallag 
skal innkalles skriftlig til årsmøtet med minst en måneds varsel. 

• Årsmøtet består av regionlagsleder og delegater valgt av lokallagenes årsmøter. 
Regionlagets årsmøte fastsetter antall delegater til neste årsmøte. Delegatene 
fordeles på lokallagene i forhold til medlemstallet pr. 01.01., men slik at hvert lokallag 
får minimum to delegater. Ansatte i Human-Etisk Forbund kan ikke velges som 
delegater. 

• Årsmøtet vedtar selv sin forretningsorden og saksliste. 

• På årsmøtet behandles regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges 
regionlagsstyre, valgkomité, delegater til landsmøtet og revisor. 



• Innkomne forslag sendes til delegatene senest en uke før årsmøtet. Ekstraordinært 
årsmøte holdes når styret eller når minst halvparten av lokallagene krever det. Bare 
saker nevnt i innkallingen kan behandles. 

Forslag til forretningsorden 

Årsmøtets forretningsorden vedtas av hvert årsmøte. Inntil slikt vedtak er fattet gjelder 
forretningsorden fra forrige årsmøte.  

• Til å lede møtet velges én møteleder (også kalt ordstyrer eller dirigent) 

• Det velges én referent og to protokollunderskrivere. 

• Forslag skal leveres skriftlig. Forslag skal inneholde forslagstillers navn og lokallag. 
Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt eller en sak er ferdigbehandlet. 

• Møteleder foreslår voteringsorden. 

• Avstemning foregår ved å vise stemmetegn. Skriftlig avstemning kan brukes når 
møteleder finner det påkrevd eller når en delegat ber om det. 

• Før hver avstemning presenteres de enkelte forslag. 

• Årsmøtedelegatene og styreleder har tale-, forslags- og stemmerett. 

• Fordeling av årsmøtedelegater følger innarbeidet praksis inntil eventuelt nytt vedtak 
fattes. 

• Regionlagstyret og ansatt har talerett. 

• Møteleder foreslår all praktisk tilrettelegging av møtet som eksempelvis taletid, 
lukking av møtet og utvide talerett (for gjester eller ansatte). Årsmøtet stemmer for 
eller mot forslagene. 

 

Sak 4: Årsregnskap 2022  

 med revisjonsberetning til orientering 

Regionlagstyrets innstilling: 
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet. Årsmøtet tar revisjonsberetning til orientering. 

 

 

Sak 5: Orienteringssaker 

a) Østfold regionlags årsmelding for 2022 

Regionlagstyrets innstilling: 
Årsmøtet tar årsmelding 2022 til orientering 

 



Sak 6: Innkomne saker 

Ingen saker innsendt 
 

 

Sak 7: Valg 

a) Regionlagstyre 

Det har ikke vært en fungerende valgkomité for Regionlaget i 2022. Styret har derfor 
følgende innstilling:  

 
Leder (ikke på valg)      Linda Andal  
Nestleder (på valg)      Marie Charlotte Johannesen  
Kasserer (på valg)      Frode Tennebø   
 
Sarpsborg (Valgt av Lokallagsårsmøtet)   Tom Engler  
Moss (Valgt av Lokallagsårsmøtet)    Linda Ringstad  
Fredrikstad (Valgt av Lokallagsårsmøtet)   Ingen  
Halden (Valgt av Lokallagsårsmøtet)  Reidar Abelsen  
Smaalenene (Valgt av Lokallagsårsmøtet)   Ingen 

 

Vara (på valg)      Joakim Hansen   
Vara (på valg)      Ingen  

 

b) Valgkomité 

Regionlagstyrets innstilling: 

Berit Smedsrud, Joakim Hansen,  
 

c) Revisor 

Regionlagsstyrets innstilling: Grant Thorthon Norway  
 

d) Landsmøte 2023 

Regionlagstyrets innstilling:  
Følgende personer innstilles som landsmøte delegater samt 2 vara:  
 
1. Linda Andal  
2. Tom Engler  
3. Marie Charlotte Johannessen  
4. Linda Ringstad  
 
Vara 
5. Bjørn Borgund  



6. Joakim Hansen 
 

Årsmøte gir styret fullmakt til å supplere videre vara liste ved behov.  

 

Sak 8: Signaturrett 

Regionlagstyrets innstilling: 

Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signaturrett tildeles 
styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. 


