Innkalling til årsmøte i

Norsk Munnharpeforum (NMF)
Lørdag 2. april 2022 - kl. 16.00.
Styret i NMF har vedtatt at tidspunkt for årsmøte flyttes til våren
og det arrangeres digitalt, slik at flere har mulighet til å delta.
Årsmøte på våren passer bedre mht. søknadsfrister, og digitalt
blir det bedre tid til å diskutere viktige saker. Det blir derfor ikke
arrangert årsmøte på munnharpefestivalen i september, slik det
har vært tidligere
Informasjon om årsmøte, sakskart og sakspapirer kommer senere.
Vet du om noen som ikke fikk denne e-posten, så vennligst send e-post
til post@munnharpe.no, slik at vi kan sende innkallingen.
Alle som har vært medlem i Norsk Munnharpeforum mer enn tre måneder har
stemmerett. Årsmøtet blir, som før, gjennomført på norsk.
Frist for å sende inn saker til årsmøtet er: 5. mars 2022.
(Du kan sende ditt forslag til denne adressen: post@munnharpe.no)
Kontingent 2022:
NMF vil minne om at dette er tiden for å vise at du fortsatt vil være medlem i Norsk
Munnharpeforum.
Du kan betale kontingenten for 2022 via bank (2320 15 35565) eller vipps (53 61 04 –
Norsk Munnharpeforum).
Medlemskontingent for voksne: 300,Medlemskontingent for barn/skoleungdom/studenter: 150,Frist for å betale kontingenten er 15. mars 2022.
Nye websider:
NMF vil også informere om at vi har fått nye websider.
Adressen er den samme som før: www.munnharpe.no
Disse er fortsatt under oppdatering, så ting vil komme mer på plass etter hvert.
Men ikke nøl med å ta kontakt om det er noe du savner eller om du har tips til
forbedringer.
Bruk skjemaet på førstesiden, eller send e-post til: post@munnharpe.no
Så svarer vi så fort vi kan.
Vel møtt på årsmøtet 2. april.
Med vennlig hilsen
Styret i Norsk Munnharpeforum
(Våre engelske munnharpevenner får egen e-post om dette.)
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Gode medlemmer i Norsk Munnharpeforum!
Her er sakskart og sakspapirer (se vedlegg) til Norsk
Munnharpeforums digitale årsmøte 2. april 2022, kl. 16.00.
Sakskart for årsmøtet:
1.
Godkjenning av innkalling og saksliste
2.
Valg av møteleder, referent og to personer til å
undertegne protokoll
3.
Årsmelding
4.
Regnskap
5.
Medlemspenger
6.
Handlingsplan
7.
Budsjett
8.
Valg
Årsmøtet vil foregå digitalt og link vil bli sendt i egen e-post en av de nærmeste dagene
før årsmøtet.
Sakspapirer vil også være tilgjengelig på nye websider kort tid før årsmøtet.
Ingen ekstra saker er meldt inn.
For at lyd skal bli så bra som mulig, anbefaler vi alle å bruke headsett i årsmøtet, slik at
vi unngår unødig støy.
NMF håper å se så mange av dere som mulig!
Vel møtt!
Minner også om at kontingenten for 2022 må legges inn i nettbanken, snarest mulig!
***********************************************************************
In English:
Dear members of NMF!
This e-mail content the agenda and the case documents for the digital annual meeting of
the Norwegian Jew's harp forum.
The date is 2. April 2022 at 16.00 (UTC + 1h).
The link to the meeting will be distributed later.
Papers (in Norwegian) will be available at our new website just in front of the annual
meeting.
The meeting will be conducted in Norwegian only, but feel free to join if you understand a
little Norwegian!
Use headset for the best sound!
***********************************************************************
Med vennlig hilsen/Sincerely
Styret i Norsk Munnharpeforum/The bord of Norwegian Jew's harp forum
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