
Velkommen til SAIHs Ekstraordinære årsmøte 2020 
 

Dato: 4. og 5.  september 2020 

Tid: kl. 09:30- 18:00, kl. 10:00-15:00 

Sted: Oslo 

Påmeldingsfrist: 10. august 2020 

 

Kjære alle medlemmer av SAIH, 

Her kommer innkallingen til SAIH sitt Årsmøte 2020. Vedlagt følger dagsorden. Sakspapirer 

vil sendes ut en måned før det ekstraordinære årsmøtet. På nettsidene våre vil du til enhver 

tid finne oppdatert informasjon om Årsmøtet.  

 

Huskeliste før møtet: 

• Frist 23. juli: sende inn forslag til endringer av SAIHs vedtekter. 

• Frist 10. august: Påmeldingsfrist og frist for å sende inn fullmaktsskjema med signatur 

(les mer: saih.no). I tråd med SAIHs vedtekter har alle SAIHs lokallag to delegatplasser, 

og alle øvrige medlemmer en delegatplass. Vi ønsker å oppfordre til å ikke melde på 

observatører, selv om vedtektene sier at SAIHs lokallag kan sende to observatører, og 

øvrige medlemmer kan sende én observatør. Dette for å lettere kunne ivareta 

smittevernhensyn og holde kostnadene nede. 

• Frist 11. august: sende inn forslag til tema for politisk kampanje og resolusjoner. 

 

Kampanjeforslag og resolusjoner 

Frist for å sende inn kampanjeforslag og resolusjoner er 11. august. Alle forslag og 

resolusjoner som leveres innen fristen, blir en del av sakspapirene og behandlet av styret. Det 

vil være mulig å fremme forslag frem til behandlingen av sakene på Årsmøtet. Forslag og 

resolusjoner som kommer etter fristen, vil bli gjort tilgjengelig digitalt. 

 

Formøte til Årsmøtet  

Torsdag 3.september kl. 17:00 – 19:00 blir det arrangert formøte til Årsmøtet. Man melder seg 

på formøtet i påmeldingen til Årsmøtet. Formøtet vil gi mulighet for svar på spørsmål om 

årsmøtet, gjennomgang av sakene som skal opp til vedtak og gjennomgang av møteregler.  

 

Praktisk informasjon:        

Påmelding:     

Påmelding skjer ved å fylle ut elektronisk skjema og sende inn fullmaktsskjema. 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.  

 

Vel møtt! 

 

Vennlig hilsen 

Arbeidsutvalget i SAIH,  

Leder Sunniva Folgen Høiskar og nestledere, Rebekka Ringholm og Marte Mørk  

mailto:am@saih.no

