
  

 
www.cp.no 

Besøk oss på facebook 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i CP-foreningen i 

Finnmark. 

 

Tid: 18.30 mandag den 18.02.2019 

Sted: Scandic Alta, Løkkeveien 61. 9509 Alta 

Vi får besøk av vår generalsekretær Eva Buschmann som vil informere om 

regionreformen, som innebærer sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark. CP-

foreningen jobber nå med hva det får som konsekvens for vårt arbeid. Hun vil også gi en 

oversikt over hvilke oppgaver og tilbud CP-foreningen arbeider med dette året.  

 

Påmelding  

Pga. beskjeder til hotellet er påmeldingsfristen 05. februar. 

Du melder deg på til styreleder på E-post: kennetholsen@kraftlaget.no eller mobil 458 

65699. Husk å si fra om eventuelle allergier ved påmelding. 

 

Overnatting 

Dersom du har behov for overnatting, så meld fra om dette i påmeldingen. 

Da vil du få tilbakemelding hvor mye det vil koste. Fylkesavdelingen subsidierer litt av 

kostnaden. 

Saksliste for årsmøtet: 

Konstituering og godkjenning av innkalling og saksliste  

Valg av møteleder(e), sekretær og protokollunderskrivere 

Godkjenne årsberetning og revidert regnskap for 2018 

Budsjett for 2019 

Arbeidsprogram for 2019 

Regionreformen v/generalsekretær Eva Buschmann 

Velkommen til årsmøte 2019 
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Innkomne saker 

Valg av styre  

Valg av valgkomité 

Valg av revisor 

 

Beretning, regnskap og øvrige saksdokumenter publiseres etter hvert på fylkesavdelingens 

hjemmeside under oversikt over arrangementer i fylket: http://www.cp.no/tilbud-til-

deg/arrangementer/?c=Finnmark#events   

 

Du kan melde inn saker til årsmøtet. Forslag må sendes styreleder senest en uke før 

årsmøtet: kennetholsen@kraftlaget.no 

Valgkomiteen trenger forslag på personer som kan bidra i arbeidet vårt. Har du forslag 

eller selv kan tenke deg å være styremedlem, medlem i valgkomiteen eller bidra med andre 

oppgaver: Ta kontakt med valgkomiteen v/Eva Larsen via epost: eva.larsen@kraftlaget.no 

eller mobil 41252848. 

Har du spørsmål om årsmøtet kan du ta kontakt på mobil 45865699.   

Vi benytter anledningen til å minne om at du kan like vår Facebook-side - Cerebral Parese-

foreningen i Finnmark - slik at du kan følge med på arbeidet vårt.  

 

Velkommen! 

 

 

Vennlig hilsen 

Styret v/Kenneth Olsen 
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