
Innkalling til årsmøte i  
EDB Business Partner Seniorforening Oslo. 

 
Dato:  4. februar 2009 (4/2 2009) 
Tidspunkt: Kl.17.00 
Sted:  EDB Nedre Skøyen vei 26. 
 
 
Styret har nok engang glede av å kunne innkalle til årsmøtet i foreningen og håper at du vil 
avsette tid for dette denne kvelden. Det er det viktig at så mange som mulig kan komme slik 
at vi ser at det virkelig er et behov for en seniorforening utgått fra EDB BP. 
 
Styret ønsker en tilbakemelding på deltakelse med tanke på bevertningen og adgangstegn. 
 Du kan melde din deltagelse enten med e-mail, sms eller en telefon til adressen under. 
 
Foreningens vedtekter finner du på www.edbsenior.com. 
 
Har du noen nye eller ønske om endringer til vedtektene, kan du sende dette skriftelig til 
styrets leder innen 14 dager før møtet. 
 

Årskontigenten for 2009 er på kr. 150,-.  
Av dette går kr. 112,- til Norsk Pensjonistforening (NPF)  
og resterende til foreningen. 
 
Beløpet bes innbetalt innen 1/ 2 2009 til  
 

Bank kto. nr. 5082.06.39496 i DnbNor.  
 EDB Business Partner Seniorforening,  
 c/o Kristin Baalsrud,  
 Hagalivn. 21, 1358 Jar. 

 
Vi ser frem til å se deg på årsmøtet. 
 
På vegne av styret 
  
Øivind Adde 
Leder. 
 
Påmelding: 
E. post: oadde@online.no Merk epost med EDB 
Sms/ Tlf. +47 916 48599 
Brev:  Øivind Adde 
  Vardenbakken 45 
  1450 Nesoddtangen Merk konv. med EDB. 
 
 
 

mailto:oadde@online.no


AGENDA for årsmøte i EDB-BP Seniorforening Oslo 

4.februar 2009 kl. 17.00 
 
 

1. Velkommen 
 
 
2. Konstituering 

• Spørsmål om møtet er lovelig kalt inn. 
• Valg av møteleder 
• Valg av referent og to personer til signering av møtereferat. 

 
3. Styrets Årsberetning. 

 
4. Regnskap for 2008. 

 
5. Behandling av innkommende forslag  

 
6. Fastsetting av årskontingent for 2010 

 
7. Behandling av budsjett 2009 

 
8. Valg av tillitsvalgte. 

• Valg av leder for 2 år. (på valg) 
• Valg av nestformann) (ikke på valg) 
• Valg av Kassere (på valg) 
• Valg av styremedlem for 2 år (ikke på valg) 
• Valg av 2 varamedlemmer. (1 på valg) 
• Valg av 2 medlemmer til valgkomité. (1 på valg). 
• Valg av leder for kultur og arrangementer. (på valg) 
 

9. Servering. 
Kaffe og Kaker. Utlodning. 
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