Velkommen til SAIHs Årsmøte 2019
Dato: 26.-27. april 2019
Sted: Rom X158, Stensbergsgata 26/28. OsloMet – storbyuniversitetet.
Tid: Oppmøte kl. 10:00 fredag 26. april, møteslutt kl.15.15 lørdag 27.april
Påmeldingsfrist: 5. april 2019
Kjære alle medlemmer av SAIH,
Her kommer innkallingen til SAIH sitt Årsmøte 2018. Vedlagt følger innkallingsbrev og
første utsending av sakspapirer til Årsmøte. Lokallag i SAIH bes i tillegg om å fylle ut
standardskjema for Årsrapport og sende dette inn seneste én uke før årsmøtet. På nettsidene
våre vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om Årsmøtet.
Huskeliste før møtet:
• Frist 28. mars: For å sende inn forslag til resolusjoner og forslag til tema for politisk
kampanje 2020, slik at forslagene kan bli vurdert av Styret og sendt ut i forbindelse med
andre utsending av sakspapirer.
•

Frist 5. april: Påmeldingsfrist og frist for å sende inn fullmaktsskjema med signatur (se
elektronisk påmeldingsskjema). I tråd med SAIHs statutter har alle SAIHs lokallag to
delegatplasser, og alle øvrige medlemmer en delegatplass. I tillegg kan SAIHs lokallag
sende to observatører, og øvrige medlemmer kan sende én observatør.

•

Frist 5. april: Melde fra om du trenger hjelp til å finne overnatting.

Valg, motivasjonsbrev og innstillinger
Kandidater til de ulike vervene som skal velges av Årsmøtet bes om å ta kontakt med
Valgkomiteen og sende inn motivasjonsbrev så snart som mulig. Ta kontakt med Thea
Willoch Njaastad, Kristoffer Kinge eller Julie Jansen eller send en epost til
valnemnd@gmail.com Alle motivasjonsbrev legges ut på denne siden fortløpende.
Valgkomiteens innstilling av kandidater til AU vil sendes ut to uker før Årsmøtet, mens
innstillingen av kandidater til øvrige verv presenteres av Valgkomiteen på Årsmøtet.
Formøte til Årsmøtet
Torsdag 25.april kl. 16:30 – 19:30 blir det arrangert formøte til Årsmøtet i to deler. Man
melder seg på formøtet i påmeldingen til Årsmøtet. Formøtet vil avholdes i SAIHs
kontorlokaler på Miljøhuset.
Fra kl. 16:30 – 18:30:
1) Formøte for nybegynnere
For de som aldri har vært på Årsmøte før. Her vil man kunne forberede seg på de mest
sentrale årsmøtesakene, trene på å snakke foran en forsamling og lære seg hvordan
diskusjon og votering vil foregå på Årsmøtet. Samt hvordan man fremmer forslag.
2) Formøte for viderekomne
For de som har deltatt på Årsmøtet tidligere. Her vil man kunne forberede seg på
årsmøtesaker og hovedfokuset vil være på assistanse til å utforme og skrive forslag.

Fra kl. 18:45 – 19:30 blir det arrangert en felles del for begge gruppene med utspørring av
kandidater til Arbeidsutvalget.
I etterkant av forkurset blir det arrangert en felles middag på Mela Cafe, og det vil bli booket
bord til de som er påmeldt formøtet. Dersom du ikke er påmeldt formøtet, men ønsker å
være med på middagen, vennligst gi beskjed på e-post til camilla.udenaes@saih.no Vennligst
merk at middagen ikke dekkes av SAIH sentralt. Det er mulig å forhøre seg om middagen
kan dekkes av medlemsorganisasjonen du representerer på Årsmøtet. For lokallag har det
vært vanlig at middagen dekkes av lokallagets eget budsjett.
Praktisk informasjon:
Påmelding:
Påmelding skjer ved å fylle ut elektronisk skjema og sende inn fullmaktsskjema. Det
elektroniske påmeldingsskjemaet samt fullmaktsskjema finner du her. Sistnevnte skjema må
fylles inn og signeres av leder/ansvarlig i organisasjonen/lokallaget. Skann det ferdig utfylte
skjemaet og send det inn sammen med påmeldingen. Dersom det er behov for å ettersende
fullmaktsskjema kan det sendes til am@saih.no
Veibeskrivelse:
Fra Oslo S til OsloMet, Stensberggata 26/28, er enklest framgangsmåte å reise kollektivt.
Trikk 11, 17 og 18 går jevnlig fra Jernbanetorget til Frydenlund og tar ca. 8 minutter.
Stensberggata 26/28 ligger 1 minutt gange fra trikkestoppet. Gå til Ruter eller bruk
RuterReise-app for å søke opp reisen. Billett kan kjøpes i RuterBillett-app, eller på Ruter
Kundesenter på Oslo S, Narvesen, 7-Eleven og Deli de Luca. NB! Husk å aktivere billetten
ved å holde reisekortet inntil en kortleser når du har gått på trikken.

Reise
SAIH dekker billigste reisemåte for alle delegater, alle med sentrale verv i organisasjonen og
alle som stiller til valg. SAIH oppfordrer alle de reisende til å tenke miljøvennlig. Velg derfor
tog eller buss dersom det finnes gode alternativer for deg. Reisekostnader for tog og buss får
du refundert etter Årsmøtet mot innlevering av kvitteringer og utfylt skjema for
reiserefusjon. Merk at kostgodtgjørelser ikke dekkes av SAIH. Dersom du må reise med fly
bestilles reisen av SAIH og du fyller inn nødvendig informasjon i påmeldingsskjemaet til
Årsmøtet. NB! Vær tidlig ute med bestilling og husk å ta vare på alle kvitteringer. SAIH
dekker ikke reiseutgifter for observatører.
Overnatting
For å minimere kostnader, ønsker vi at alle som kan ordne privat innlosjering i Oslo denne
helgen gjør det. Ved behov hjelper SAIH deg med å finne privat overnatting hos en SAIHaktivist, eventuelt plass i et flersengsrom sentralt i Oslo. Har du spesielle behov vi burde
kjenne til kan du melde fra om dette i påmeldingsskjemaet. Frist for å melde fra er 5.april.
Observatører
SAIHs lokallag kan sende to observatører, og øvrige medlemmer kan sende én observatør.
Disse vil ha forslags- og talerett på Årsmøtet. Dersom dere ønsker å sende flere, vennligst ta
kontakt slik at vi kan vurdere om det er plass.
Årsmøtemiddag
Fredag 26.april blir det arrangert en årsmøtefest med middag etter møteslutt. Middagen vil
avholdes på Tukthuset og dekkes av SAIH. Vi kommer tilbake med mer informasjon om
dette i etterkant av at påmeldingsfristen har utløpt.
Forslag
Det vil være til stor hjelp for den praktiske gjennomføringen av møtet dersom flest mulig
forslag (inkl. endringsforslag, tilleggsforslag, strykningsforslag) til Årsmøtesakene blir sendt
inn digitalt via forslagsskjema på nettsiden, disse vil gjøres tilgjengelig på Årsmøtet. Mer
informasjon kommer fortløpende.
Redaksjonskomiteer, tellekorps, fullmaktskomité og referenter
Årsmøtet er SAIH sin største og viktigste møteplass og øverste beslutningsarena. Det er
mange roller som må fylles for at det skal bli et godt møte. Vi trenger årsmøtedeltakere til å
sitte i redaksjonskomiteer for handlingsprogram, resolusjoner og politisk tema, samt
tellekorps, fullmaktskomité og referenter. Vi oppfordrer alle til å melde seg til noe av dette!
Ring oss gjerne eller send en e-post til am@saih.no ved interesse.
Vel møtt!
Vennlig hilsen
Arbeidsutvalget i SAIH,
Leder Beathe Øgård, nestleder Sunniva Folgen Høiskar og nestleder Kristine Bjartnes

