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Til valgte utsendinger og medlemmer i 
Samfunnshus Vest SA 
          Oslo den 1. februar 2021 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 
 
Det innkalles til årsmøte i Samfunnshus Vest SA. 
 
Onsdag 21. april 2021, kl. 18:00. 
 
Møtet planlegges avholdt i storsalen i 2. etasje.  
 
NB! Grunnet smitteverntiltakene som stadig endres i forbindelse med Korona-viruset, tas det 
forbehold om at årsmøtet kan gjennomføres som vanlig. Styret vil fastsette endelig møteform så 
snart som mulig, og informere med god frist innen møtedato. 
 
Årsmøtet behandler ordinært følgende dagsorden: 

1. Konstituering og valg av referent, én representant til å medundertegne protokollen og valg 
av tellekorps. 

2. Godkjenne årsberetning og fastsette årsregnskap 
3. Godkjenne styrets forslag til budsjett for det kommende år 
4. Godkjenne investerings- og vedlikeholdsplan for SHV 
5. Godkjenne prinsipielle saker av betydning etter framlegg av styret 
6. Andre innkomne saker som er oppført på dagsordenen 
7. Valg (I 2021 skal det velges styreleder og to styremedlemmer hvorav én fra 

medlemsgruppe 1 og én fra gruppe 3), samt to varamedlemmer 
8. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer 
9. Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar 
10. Valg av kontrollkomité 
11. Valg av ordfører 
12. Valg av valgkomité 

 
Valgkomiteen leder valgene. Styret legger fram innstilling på valg av ny valgkomité for 
kommende valgperiode. På årsmøtet kan alle medlemmer møte, men det er kun valgte 
utsendinger som har forslags-, tale-, og stemmerett under møtet.  
 
Vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt av SHV senest den  
20. februar 2021. Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt av SHV 
senest den 5. april 2021. Endelig saksliste og sakspapirer til årsmøtet sendes utsendingene og 
medlemmene senest 13. april 2021. 
 
For Samfunnshus Vest SA 
Robert Rustad (sign.) 
Styreleder 


