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Sak 1 til Utviklingsfondets årsmøte 

 

Innkalling til årsmøtet 28. juni 2022 
 

Dato:   21. Juni 2021 

Saksansvarlig:  Utviklingsfondets styre  

Saksbehandler:  Jan Thomas Odegard 

Type sak:  Vedtakssak 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til årsmøtet 28. juni godkjennes  

  

Bakgrunn for saken: Innkalling til årsmøtet sendes ut senest en uke før møtet 

 

Oppsummert:  Sakslisten inneholder standardsaker til årsmøtet, med noen unntak: 

- Det velges ikke en valgkomite da foreningen skal oppløses 

- Det skal ikke velges et nytt styre, da avviklingsstyret valgt på årsmøtet 2021 

videreføres inntil foreningen er ferdig oppløst 

- Endelig vedtak om oppløsning av foreningen Utviklingsfondet fremmes  

 

  

https://utviklingsfondet.no/
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Det innkalles til 

Årsmøte i Utviklingsfondet 2022 

Møtet er digitalt. Lenke for å delta på møtet og sakspapirer sendes de som melder 

seg på innen fristen 23. juni til e-post post@utviklingsfondet.no  

 

Tirsdag 28. juni klokken 18.00  

Alle som har bidratt til Utviklingsfondets arbeid med minst kr. 600,- i foregående år 

har møte-, tale og stemmerett.  For studenter, skoleelever, vernepliktige, lærlinger og 

arbeidsledige er beløpet kr 300,-. 

 

Dagsorden 

1. Konstituering 

Valg av møteleder og protokollkomité. 

 

2. Årsregnskap og styrets beretning 2021 

Regnskap bestående av aktivitetsregnskap, balanse og noter, samt revisors 

beretning for 2021 og styrets beretning for 2021 gjøres tilgjengelig på 

Utviklingsfondets hjemmesider senest en uke før årsmøtet og sendes per e-post til 

de som melder seg på årsmøtet.  

 

3. Budsjett 2022 

Budsjettet for 2022 gjøres tilgjengelig på Utviklingsfondets hjemmesider senest en 

uke før årsmøtet og vil sendes per e-post til de som melder seg på årsmøtet. 

 

4. Endelig vedtak om ny organisasjonsform 

Saksdokument gjøres tilgjengelig på Utviklingsfondets hjemmesider senest en uke 

før årsmøtet og vil sendes per e-post til de som melder seg på årsmøtet. 

 

5. Valg av avviklingsstyre for foreningen Utviklingsfondet 

Forslag til avviklingsstyre for foreningen Utviklingsfondet (i forbindelse med 

overgangen til stiftelse) gjøres tilgjengelig på Utviklingsfondets hjemmesider senest 

en uke før årsmøtet og vil sendes per e-post til de som melder seg på årsmøtet.  

 

6. Valg av revisor 

Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Statsautorisert revisor Deloitte AS velges 

som revisor for Utviklingsfondet for 2022, subsidiert fram til foreningen er avviklet. 

mailto:post@utviklingsfondet.no

