Norsk Ponniavlsforening avholder årsmøte lørdag 6. mars kl. 15.00.
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av
Teams.
Påmelding med mailadresse sendes på SMS til Iselin Træthaug på tlf. 92823521. Frist for påmelding
2. mars.

Praktisk om teams.
I mailen med invitasjonen vil det ligge 2 linker, det er den nederste som skal brukes - der står det
"bli med på pc/mobil klikk her for å bli med i møte.
Når man har kommet seg inn er det viktig at alle skrur av sin egen mikrofon og "rekker opp hånden"
dersom man ønsker å si noe.
Det er en fordel å laste ned teams på forhånd på pc eller mobil. Møtet åpnes kl. 14.00 slik at man har
en time på å komme seg inn. Det er en absolutt fordel om dere tester ut teams på forhånd dersom
dere ikke har gjort dette før. Vi oppfordrer alle til å ha på video under årsmøtet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fra vedtektene:
Årsmøtet er NPAs høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret. Ordinært årsmøte skal avholdes
innen utgangen av mars. Alle medlemmer innkalles skriftlig senest 14 dager før årsmøtet.
Årsmelding, regnskap og andre saker som skal behandles legges ved innkallingen.
Saker som medlem vil ha behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 20. januar.
Årsmøtet skal behandle:
Sak 1 Godkjenning av innkallingen
Sak 2 Valg av møteleder, referent, to møtevitner og tellekorps på to personer
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Regnskap
Sak 5 Planer for kommende år
Sak 6 Fastsette medlemskontingent
Sak 7 Gjennomgå endringer i avlsplanen
Sak 8 Andre saker som er meddelt styret på forhånd.
Sak 9 Valg
Leder for ett år, ett styremedlem for to år (hvis et styremedlem som ikke er på valg velges til leder,
foretas suppleringsvalg av styremedlem for ett år), tre vara representanter til styret i nummerorden,
revisor, ett medlem til valgkomiteen for tre år.

Velkommen til årsmøte!

