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Mandag den 28. februar, kl. 19.00 

Sted: Aktivitetscenter Randers, Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ 
Lokale: Cafeen på 1. sal.   

Er du i tvivl om hvordan du finder vej til mødelokalet, når du ankommer – Så ring på 
tlf: 60136328 

 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 2021 – 2022 (på mødet) 

4. Godkendelse af regnskab 2021 – 2022 (udleveres på mødet) 

5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan (udleveres på mødet) 

6. Godkendelse af budget 2022 – 2023. 

7. Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest d. 20. februar,  

                    2022 på mail: bodil.jord@mail.tele.dk el. tlf: 26 27 88 69 

8. Valg af formand  

9. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer  

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

11. Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. 

12. Valg af revisor.  

13. Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i   

         Lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg.   

14. Eventuelt. 
 
Bemærk: Lokalafdelingen holder samme dag medlemsmøde fra kl. 17.30 (se program i 
Nyhedsbrev 1/2022). 
Kl. 18.30 inviterer Lokalafdelingen på et lettere aftensmåltid inden årsmødet 
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Tilmelding: Mødet er opslået i Aktivitetskalenderen på Scleroseforeningens 

hjemmeside https://www.scleroseforeningen.dk/aktivitet , hvor du også kan tilmelde 

dig via Nem Tilmeld eller alternativt til Inger-Lise Nielsen på E-mail: inger-

lise@nielsen.mail.dk eller tlf: 22274256 

Tilmeldingsfrist: senest lørdag. d. 19. februar 

 
 

På Årsmødet vil vi naturligvis overholde alle gældende anbefalinger til 
forebyggelse af smitte. Du bedes også selv være opmærksom på at 

holde afstand og på god håndhygiejne, så vi passer på hinanden. 
 

• Coronapas: Alle mødedeltagere skal have til at have gyldigt 

Coronapas – dvs. enten at være vaccineret - eller at være testet 

negativ forud for mødet dvs. indenfor 48 timer (hurtigtest) eller 72 
timer (PCR test)  

•  
• Mundbind/visir: Der er krav om at anvende mundbind/visir når du 

ankommer til mødet og når du bevæger dig rundt i lokalet. Kan tages 
af, når du sidder ned. 

•  
• Afstand: Det anbefales at holde god afstand – både når du sidder og   

når du bevæger dig rundt i lokalet. 
•  

• Håndhygiejne: Vær opmærksom på din håndhygiejne. Sprit hænder 

ved ankomst og undervejs, særligt v. berøring af fælles 
kontaktpunkter (håndsprit forefindes). 

•  
• Vær rask: Dvs. personer med symptomer på COVID-19 - eller som 

har været i nær kontakt til en smittet, skal blive hjemme. 

 
Så ses vi snart 

 
Mange hilsner 

Bestyrelsen 
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