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Innkalling til Årsmøte i 

Oslo Sanitetsforening  

Mandag den 17. april 2023 kl. 18 00 

Sted: Solskinnsveien 12, Oslo. 
 

Dagsorden 

 

A Konstituering 

1) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Styrets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

2) Valg av møteleder 

Styrets forslag til vedtak: Maria Lundberg 

 

3) Valg av referent 

Styrets forslag til vedtak: Hildegunn Kutzsche 

 

4) Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet 

 

5) Valg av tellekomite på minst 3 personer 

Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet 

 

6) Opplysning om antall stemmeberettigede på møtet 

 

7) Presentasjon av kandidatene til styret ved valgkomiteen 
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B Styrets årsberetning 2022  

Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen for 2022 godkjennes.  

 

C Lokalforeningens reviderte regnskap for 2022 

Styrets forslag til vedtak: Lokalforeningens reviderte regnskap for 2022 godkjennes. 

 

D Innkomne forslag  

Ingen innkomne forslag 

 

E Revidert strategi og budsjett for 2023.  

Styrets forslag til vedtak: Revidert strategi for 2023-2027 godkjennes.  

Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2023 godkjennes. 

 

F Valg 

 

1) Nestleder for 2 år 

Tre styremedlemmer for 2 år 

 

2) Revisor 

Styrets forslag til vedtak: BDO AS 

 

3) Delegat(er) til fylkesårsmøtet 

Styrets forslag til vedtak: Styremedlemmer og evt. medlemmer som ønsker det så 

langt det er plasser, er delegater for OSF på fylkesårsmøtet. 

 

4) Valg av medlemmer til valgkomite for årsmøtet i 2024 

Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet 

 

5) Valg av medlem til Oslo Omsorgsberedskapsgruppe 

  Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet 
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For å spare miljøet, vil sakspapirer for årsmøtet 2023 kun bli tilsendt dem som tar direkte 

kontakt med administrasjonen og ber om dette.  

 

Ta kontakt med OSF sin administrasjon, telefon 23 22 21 10/ mail 

oslo.sanitetsforening@osf.no dersom du ønsker papirene tilsendt per post eller på e-post. 

 

Ifm at det blir enkel servering til alle fremmøtte, setter vi pris på at du melder fra på forhånd 

om din deltakelse slik at vi kan beregne antall kuverter: pamelding@osf.no  

 

Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet, vil det bli en presentasjon av NKS sin nye satsing 

Kvinnehelsehus i Oslo v/ Generalsekretær Malin Stensønes.  

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt på årsmøtet 2023! 

 

Vennlig hilsen  

Oslo Sanitetsforening, 30. mars 2023 

 

Maria Lundberg /s/ Foreningsleder 
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