
Årsmøte i Creo Troms, Finnmark og Svalbard 

Det kalles med dette inn til årsmøte i Creo Troms, Finnmark og Svalbard. 
Årsmøtet vil finne sted ved Quality Hotel Saga onsdag 12.04.23 klokka 18.00 og er 
berammet til ca 20:00. 

Etter møtet byr regionlaget medlemmene på middag i Tromsø sentrum. Husk å si ifra 
om du blir med på middagen. Nærmere beskjed gis til påmeldte.  

Det er også anledning til å delta digitalt på årsmøtet. Sakslista er vedlagt, og øvrige 
sakspapirer deles ut i møtet. 

Reise og opphold: 
Creo Troms, Finnmark og Svalbard dekker utgifter til reise og opphold. Regionlaget 
dekker én hotellovernatting per deltaker på Quality Hotel Saga. Creo TFS har satt av 
et antall rom til formålet.  

Bruk av privatbil dekkes etter offentlige satser. 

NB: Om du har behov for flyreise bes du ta kontakt med oss så raskt som mulig, for å 
få informasjon om hvordan gå frem.  

Reiseregningsskjema: 
https://creokultur.no/wp-content/uploads/2021/09/Reiseregning-eksterne-gyldig-fra-
1.1.21.pdf 

Påmelding sendes posttfs@creokultur.no innen 29.03.23 

Opplys i påmeldinga om du deltar fysisk eller digitalt, og om du blir med på 
middagen. 

Velkommen til årsmøte! 

Vennlig hilsen styret i Creo TFS 

Sissel Anette Myhre 
Karoline Stensland 
Ola Asdahl Rokkones 
Eirik Hagerup 
David Solheim 



 
Saksliste årsmøte 2023 

 

Årsmøtet skal holdes innen utløpet av april hvert år. Varsel om årsmøte sendes medlemmene to 
måneder før årsmøtet. Frist for innsending av saker til årsmøtet er seks uker før årsmøtet. 
Innkalling med sakliste skal sendes medlemmene minst 1 måned før årsmøtet, med kopi til 

forbundsstyret. Innkallingen kan skje elektronisk. Årsmøtet kan bare behandle de sakene som er 
angitt i innkallingen eller sakliste (Vedtekter for Creos regionlag). 

1. Konstituering  

a. navneopprop  

b. valg av møteledere  

c. valg av referent  

d. valg av to protokollunderskrivere  

2. Godkjenning av innkalling og saksliste  

3. Årsmelding for 2022 – Sissel Anette Myhre orienterer  

4. Regnskap for 2022 – Karoline Olsen Stensland orienterer 

5. Budsjett for 2022 - Karoline Olsen Stensland orienterer 

6. Valg 

a. tre styremedlemmer (velges for to år) 

b. to varamedlemmer (velges for ett år) 

c. valgkomité med minst tre medlemmer (velges for ett år) 

7. Utdeling av stipend 

 


