Norsk Fuchsia Selskap

Innkalling til årsmøte, 2011
Styret i Norsk Fuchsia Selskap inviterer herved alle medlemmer til å delta på
Selskapets årsmøte 2011.
Møtet avholdes på Heia Hotell, Våler i Solør, lørdag den 27. august, 2011. Møtet
settes til klokken 1600 for å gi anledning til å besøke Spiras utstilling. Deltagere på
møtet, utsendte delegater fra lokallag og gjester skal selv bekoste reise til møtested.
Eventuell overnatting i forbindelse med møtet vil bli dekket av Fuchsiaselskapet.
Etter årsmøtets avslutning vil der være et sosialt samvær for deltagere.
Dagsorden for møtet:
1. Velkomst og navneopprop av deltagere
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent og to deltagere til å underskrive møteprotokoll
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Årsmelding for Norsk Fuchsia Selskap 2010
6. Regnskap for Norsk Fuchsia Selskap 2010
7. Budsjett for kommende periode
8. Endringsforslag til vedtekter for NFS
9. Behandling av innkomne saker
10.Valg av styre og valgkomité
Valg til styre i NFS er som følger:
• Leder: ikke på valg
• Nestleder: på valg for 1 år
• Sekretær: ikke på valg
• Kasserer: ikke på valg
• Styremedlem: ikke på valg
• Styremedlem: på valg for 1 år
• Varamedlem: på valg for 1 år
• Varamedlem: ikke på valg
• Valgkomité: ikke på valg
• Valgkomité: på valg for 1 år
Valgkomité for årsmøtet 2011 er:
• Solvår Sletengen, 2410 Hernes,
telefon 6242 5957, epost: solvar.sletengen@hihm.no
• Hildegunn Pettersen, 8110 Moldjord,
telefon 9015 6870, epost: kiva-p@online.no
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal fremsettes skriftlig og være mottatt av
Styret innen 14 dager før årsmøtet er satt. Det samme gjelder alle eventuelle
kommentarer til vedtektsendringer. Epost aksepteres.
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Bli med på Årsmøtet 2011
Fuchsiaselskapets årsmøte skal etter vedtektene holdes innen utgangen av
september.
På mange måter er dette en god ordning. Det er en mye bedre tid å reise på, og der
er ting å se og oppleve på den tiden av året. Datoen for møtet er valgt til å falle
sammen med Fuchsialaget Spira sin årlige utstilling.
Det er derfor en stor glede å invitere medlemmer av Fuchsiaselskapet
til årsmøte i Våler lørdag den 27. august, 2011.
Gratis innkvartering med frokost for ei natt for deltagere som ønsker det er på Heia
Hotell, i Våler i Solør. Vi har reservert 30 rom på hotellet, og i tillegg er det plass
på en campingplass i nærheten.
Beskjed om hvilke døgn man ønsker overnatting må skje snarest og innen l5. juli,
2011. De som kommer tidlig med bestillingen kan innkvarteres på Heia Hotell,
venter du for lenge må du bo på campingplassen.
Bestem deg snarest mulig, og send ditt hotellønske skriftlig til:
Johanna Salshaugen, 2436 Våler i Solør,
eller på epost til: jsalsha@online.no
Program, dagsorden, opplysninger og flere detaljer vil bli publisert på
www.fuchsiaselskapet.no etter hvert som det blir tilgjengelig. Vær oppmerksom på
at skriftlige forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 2 måneder
før møtets start.
Velkommen til Årsmøtet!

Heia Hotell
900 meter sør for Våler sentrum ligger Heia Hotell, majestetisk vendt, på
din venstre hånd. Kommer du sydfra kjører du over Haslemostrekka etter Flisa (en
av Norges lengste) og tar til venstre på enden av den. Videre er det skiltet til Våler,
og du finner oss oppe på høyre hånd.
Veibeskrivelse
Våler ligger mellom tre mil sør for Elverum, langs riksvei 20. Sving av mot Våler.
Hotellet ligger 900 meter sør for Våler kirke.
Avstander
Våler- Oslo Sentralstasjon: 161 km,
Våler- Elverum: 29 km,
Våler-Kongsvinger: 67 km.
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