
 
 
 
 
 
 
 

Ung Kreft Oslo og Akershus inviterer til årsmøte 

Dato: 12.01.21 

Sted: Teams 

Tid: 18.00 
 
Hei alle medlemmer!  
 
Årsmøtet til Ung Kreft Oslo og Akershus vil bli avholdt på Teams og IKKE fysisk slik det var 
snakk om tidligere. Se vedlegg for saksliste. 
 
 
 
 
Vi vil også oppfordre deg til å stille til valg i fylkesgruppen. Ung Kreft drives på frivillig basis, 
og uten nye styremedlemmer kan det bli kritisk for fylkesgruppen. Som tillitsvalgt i Ung Kreft 
Oslo og Akershus vil du ha mulighet til å påvirke det tilbudet vi har, lære om organisasjonen 
og ikke minst muligheten til å gjøre noe for deg selv og andre. Du velges inn for et år om 
gangen. Vi trenger folk som er engasjerte til å arrangere aktiviteter for våre medlemmer og 
har tid til overs til dette. Lurer du på om dette kan være noe for deg? Ja, bli med på teams 
på årsmøtet da vel eller skriv at du stiller til verv når du melder deg på.  
 
Har du spørsmål tilknyttet årsmøtet eller det å sitte i styret er det bare å ta kontakt på 
oa@ungkreft.no. 
 
 
Vi håper på å se deg der hilsen styret i Ung Kreft Oslo og Akershus. 
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Oslo og Akershus 

Saksliste for årsmøte 2022 

 

 

 

1. Åpning (ved fylkesleder) 

 

Valg av møteleder og referent 

 

Godkjenning av saksliste 

 

2. Årsberetning 

Et kort referat fra aktiviteter vi har gjennomført i året som var.  

Årsberetningen for 2021 legges frem. 

Dette skal signeres og siden møtet foregår digitalt, må dette gjøres i etterkant.  

 

3. Årsregnskap 

Kasserer går gjennom regnskapet for 2021.  

Dette skal signeres og siden møtet foregår digitalt, må dette gjøres i etterkant.  

 

4. Valg av nye styremedlemmer 
 

5. Fremtidige aktiviteter i Ung Kreft Oslo og Akershus 

Har du noen gode forslag? Vi vil gjerne vite hva som kan friste av aktiviteter i 2022. Digitalt/fysisk. 

 

6. Avslutning (ved ny fylkesleder) 

 

 

(Det nye styret konstituerer seg på neste styremøte – men styreleder må velges på årsmøtet. Etter at styret har 

konstituert seg setter det opp utkast til aktivitetsplan og budsjett for 2022, som skal sendes inn sammen med 

signert regnskap og årsberetning før den 15.2.2022) 

 

Påmelding skjer via mail til ua@ungkreft.no. Frist for påmelding er søndag 09.januar.  

Vell møtt! 
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