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Innkalling til Årsmøte 
i 

LPP Bergen og omegn 
 

Møtedato:  25/03 2021, kl. 18.00. 

Møtested:  På grunn av koronasituasjonen blir møtet avholdt som et utvidet 
styremøte der medlemmene gis anledning til å sende inn innspill, 
spørsmål og kommentarer i forkant av møtet. 

Saksdokumenter:  Saksdokumenter vil bli være tilgjengelige på lpp.no > Lokallag 

Bergen og omegn fra og med 8.03.2021.  

 

 

D A G S O R D E N 
 

Åpning av møtet ved leder 
 
1. Godkjenne innkalling, medlemmenes stemmerett og valgbarhet i henhold til 

godkjent medlemsliste og dagsorden. (Slå fast at minst tre deltagere med 
stemmerett er til stede) 

2. Velge møteleder, tellekorps, referent og protokollunderskrivere. 
3. Behandle styrets årsberetning og aktivitetsoversikt i 2020 
 Behandle og godkjenne regnskap og regnskapsførers uttalelse. 
4. Behandle og vedta lokallagets budsjett. 
5. Behandle og eventuelt vedta innkomne forslag, som må være styret i hende 

minst to uker før årsmøtet.  
6. Valg: 

6.1 Lokallagets leder 
6.2 Resten av styret 
6.3 Regnskapsfører 
6.4 Delegater, varadelegater og eventuelt observatører til landsmøtet. 
6.5 Valgkomité med minimum to faste medlemmer for innstilling til 

neste årsmøtet  

§ 3 Medlemskap 

3.3. Alle som er ajour med betaling av kontingenten for hoved- eller familiemedlemskap, og er 
over 15 år, kan velges som delegat med stemmerett i LPPs besluttende organer, og er 
valgbare til alle verv i LPP. 

§ 12 Lokallag 

12.5. Alle medlemmer av lokallaget som oppfyller krav i §3.3 har stemmerett på årsmøtet. 
Familiemedlemskap gis inntil to stemmer. LPP sentralt har rett til å møte på lokallagenes 

årsmøter med talerett. 
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Årsmøtet er viktig. I likhet med 2020, tillater koronasituasjonen dessverre ikke at 
vi avholder et ordinært, fysisk årsmøte. Styret vil likevel samles i tilpassede loka-
ler på Grand Hotel Terminus/Zander K. Vi oppfordrer medlemmene til å sende 
inn spørsmål, innspill og kommentarer i forkant av Årsmøtet på epost 
lppbergen@lpp.no, eller ta direkte kontakt med styreleder på tlf. 45274441.  
 
 
 

Bergen, 08/03 2021 
 
 

For styret i LPP Bergen 
 
 
 
 
 

Christine Lingjærde 
styreleder 
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Til årsmøtet i 

LPP Bergen og omegn 
 

 

 

Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteen avlegger med dette sin innstilling i forbindelse med valg av styre til LPP Bergen og omegn. 
Valgkomiteen har arbeidet hovedsakelig i samarbeid med styreleder og gjennom utveksling av informa-
sjon via elektroniske medier og telefonsamtaler.  

Utdrag av vedtektene til LPP Bergen og omegn 
§3.2 Styret velges på årsmøte. Leder velges separat. Forøvrig konstituerer styret seg selv på første 
ordinære styremøte etter valget. 

§3.3 Funksjonstiden for styremedlemmer er 2 år. Dog skal to av styremedlemmene etter første valg 
ha funksjonstid på 1 år. Hvilket av styremedlemmene som skal velges for lår skal avgjøres ved 
loddtrekning dersom enighet ikke oppnås. 

§3.4 Funksjonstiden for varamedlemmene er l år. 

Valgkomiteen har på generelt grunnlag og individuelt hatt kontakt med styreleder og -medlemmer, og 
har ellers innhentet opplysninger som har underbygget komiteens syn om at styrets sammensetting 
synes å dekke vesentlige kompetanseområder som foreningen trenger. Komiteen legger til grunn at 
styret representerer kontinuitet og erfaring til foreningens gagn. 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig: 

Styret 
Styremedlemmer Sist valgt Kommentar/innstilling 

Torhild Eide 2019 På valg, gjenvelges.  

Christine Lingjærde 2020 Ikke på valg 

Liss Solvang 2019 På valg, gjenvelges 

Eivind Vaksvik 2020 Ikke på valg 

Marianne Gravdal - Ny 

Varamedlemmer Sist valgt Kommentar/innstilling 

Hjørdis Ravnøy Vintermyr - Gjenvelges. Funksjonstid 1 år 

Trude Aarseth - Gjenvelges. Funksjonstid 1 år 

 

Styreleder 
Navn Sist valgt Kommentar/innstilling 

Christine Lingjærde - Gjenvelges 

 
 
 

Bergen, 7. mars 2021 
 
 

Kim F. Lingjærde  Tone Digranes 
valgkomiteens leder 

http://www.lpp.no/



