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Til medlemmer av Trondheim Døveforening   Trondheim 03.06.20 

 

Årsmøte 2020 

 

Viser til tidligere innkalling til årsmøte, et årsmøte som ble utsatt pga. corona-pandemien. 
 

Ny dato er nå bestemt: Årsmøte 2020 vil, om alt går som planlagt, bli gjennomført  

torsdag 18. juni kl. 18-21 i lokalene til NMS i Sommerveita 4 i Trondheim sentrum. 

 

Medlemmer er velkomne, men iflg. Folkehelseinstituttet (FHI) gjelder følgende regler  

(i skrivende stund), og som vi alle må følge: 

 

Personer som kan delta på arrangementer: 
• Personer uten symptomer på sykdom 

• Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de har vært symptomfrie i 

minst ett døgn. 

 

Personer som ikke kan delta på arrangementer: 
• Personer som har symptomer på covid-19, også de med milde luftveissymptomer 

• Personer som er i karantene eller isolasjon 

Personer som ikke kan delta, men ønsker å stemme på årsmøtets saker, kan skrive fullmakt 

om at andre kan avgi stemmer på sine vegne. En eventuell fullmakt kan skrives som man 

ønsker, men nedenfor et eksempel: 

 

 

FULLMAKT 

Jeg, Kari Normann, gir herved Ola Normann fullmakt til å  

stemme for meg på årsmøtet 2020 i Trondheim Døveforening. 

 

________________________________ 

Sted, dato og underskrift 

 
 

Dvs. at dersom Ola Normann også er medlem, skal han avgi to (samme eller forskjellige) 

stemmer på årsmøtet, en stemme fra Kari og en fra seg selv. Kari må gi beskjed til Ola om 

hva hun ønsker å stemme, eller hun kan stole på at Ola stemmer for seg slik hun ønsker. 

(se bak) 

Klostergata 60 

7030 Trondheim 

E-postadresse: trondheim.df@online.no  

Hjemmeside: www.trondheimdf.no  

Telefon: 73 53 19 01 / 97 11 58 38 

Organisasjons nr.: 9714 37 782 

Bankkonto 4200.32.13360 

 

Hjemmeside: www.trondheimdf.no 
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Alle som deltar på årsmøtet må følge anbefalte smittevernråd: 

 

- God hånd- og hostehygiene 

- Holde avstand til andre (minst 1 meter) 

Personer som ikke følger anbefalte smittevernråd blir bortvist. 

Dersom det oppstår at noen blir syke i løpet av arrangementet, vil det bli iverksatt tiltak. 

Og alle deltakere på årsmøtet må i 10 dagers karantene dersom noen av de andre 

deltakerne på årsmøtet skulle få påvist Covid-19 etter arrangementet - og fikk første 

symptomer på viruset i løpet av arrangementet, eller i løpet av de første 48 timer etter 

arrangementet.  

 

Pga. ovenstående vil alle deltakere bli registrert med navn og kontaktinformasjon ved 

ankomst til årsmøtet.  

 

Det blir av hensyn til smittevern ikke servering på årsmøtet i år. Deltakere kan ta med egen 

mat og drikke om de ønsker, det kan i hvert fall være lurt å ta med seg noe å drikke. 

 

Det blir satt ut stoler med minst 1 meters mellomrom, og man må bruke samme stol under 

hele årsmøtet (ikke bytte plasser).  

 

Det vil være tilgengelige toaletter på årsmøtet. 

 

 

Ta med de tidligere utsendte årsmøtepapirene til årsmøtet. 

Programrekkefølgen 18. juni blir som der skrevet,  

men til andre klokkeslett og uten salg av mat og drikke. 

Om du vil ha tilsendt årsmøtepapirene også på e-post: 

Ta kontakt på post@trondheimdf.no  

Om du vil ha tilsendt årsmøtepapirene til Tegnspråklig Frivilligsentral:  

Ta kontakt med frivilligsentralen på post@tegnspraklig.frivilligsentral.no  

 

NB: Ta også med egen penn på årsmøtet! 
 

 

 

Velkommen til årsmøte 18. juni i Sommerveita 4! 
 

styret i Trondheim Døveforening 
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