Til alle medlemmer i Skolelederforbundet Vestfold og Telemark
Styret i Fylkeslaget innkaller med dette til årsmøte 2023

Tidspunkt: Torsdag 26. januar klokken 1600
Sted: Hotel Wassillioff Hotell i Stavern
Agenda for årsmøte:
1) Velkommen ved fylkeslagsleder
2) Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å signere protokollen.
3) Gjennomgang av årsmelding for 2022
4) Regnskap
5) Budsjett for 2023
6) Vedta nedleggelse av dagens Fylkeslag.
7) Vedta opprettelse av to nye fylkeslag med virkning fra 010124
7) Handlingsplan for 2022
8) Valg

Valg: Det er kun Hans Gøran Bjørk (fast styremedlem), Hilde Petrikke Østlie (vara) og Kai Magne
Bråthen (vara) som står til valg ved årsmøtet 2023, resten av styret ble valgt ut 2024.

Valgkomiteen er: Hermod Håtveit, Sølvi Nymo og Sindre Findal Vinje. Fylkeslagsstyret ber
valgkomiteen begynne arbeide med å fylle ledige styreverv for 2023 og samtidig planlegge for en
smidig overgang til to nye Fylkeslag.

Når det gjelder sak 7) Handlingsplan,
skal årsmøtet endelig behandle og vedta handlingsplanen for 2023. Det spesielle er at vi skal
vedta en handlingsplan for et Fylkeslag som skal nedlegges. I lys av dette har dagens fylkesstyre
foregrepet satsningen og prioritert å invitere til workshop i SFS2213 da dette fremkom som en
ønsket satsning under medlemsmøtet i april 2022. Se egen epost for invitasjon. Frist for
påmelding er 4. november. Lenke til påmelding: https://forms.office.com/r/8EzKRa1awh

Fylkesstyret ber medlemmene og lokallagene behandle oppsummeringen som følger
vedlagt før årsmøtet, og sende inn forslag til prioriterte handlingsområder senest innen 4
uker før årsmøtet. Forslag sendes til Fylkesleder.

Andre saker som medlemmene ønsker å behandle i årsmøtet, må meldes så snart som
mulig og senest 4 uker før årsmøtet til fylkesleder på epost: hans.christian.zeinerthorbjornsen@vtfk.no

Årsmøtepapirene blir sendt til alle medlemmer på epost senest 2 uker før årsmøtet.

PÅMELDING TIL ÅRSMØTET GJØR DU HER: https://forms.office.com/r/F5564g8e3t
Frist for påmelding er 2. desember 2022

Oppsummering arbeid med handlingsplan.docx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOMMENTARER TIL INNKALLINGEN:
For de som ønsker det, kan vi tilby overnatting mot en egenandel på 500 kroner.

Foreløpig program:
TORSDAG 28. JANUAR
1600 ÅRSMØTE
Det serveres noe å bite i klokken fra klokken 1530
1900 MIDDAG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------For å planlegge årsmøtet, er vi avhengige av påmelding. Vi ber derfor om å melde dere på så
snart som mulig og innen 2. desember. Det er selvsagt mulig å møte til kun årsmøtet uten
påmelding.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Hans Christian Zeiner-Thorbjørnsen
Fylkesleder Vestfold og Telemark

