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Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2013 FOR STAFO 
SAMFUNNSSIKKERHET 
 

Med henvisning til foreningens vedtekter § 4, pkt. 8 innkalles representantskapet for STAFO 

samfunnssikkerhet - d.v.s: 

 

    a) Sentralstyret i STAFO samfunnssikkerhet  

    b) lokal tillitsvalgt ved tjenestesteder med 3 medlemmer eller mer  

    c) valgte felles representanter for tjenestesteder med færre medlemmer  

    d) valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene     

 

til representantskapsmøte 2013 på Best Western Hotel Majestic Plaza, Praha, 10-12. april.  

 

Saksliste for møtet: 

1. Opprop av representanter 

2. Åpning  

3. Konstituering 

4. Styrets beretning for 2012 

5. Revidert regnskap for 2012 

6. Virksomhetsplan 2013 

7. Budsjett 2013 

8. Innkomne forslag, herunder forslag om vedtektsendringer 

9. Valg 

 

Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet må være foreningens sekretariat i 

hende innen 13. mars. Saksdokumenter vil bli utsendt i løpet av uke 12. 

 

Dersom lokal tillitsvalgt ikke kan møte, møter vara eller en annen valgt av driftsenhetens 

medlemmer.  

 

Lokal tillitsvalgt som er innvalgt i sentralstyret, deltar i representantskapet som 

sentralstyremedlem. For at medlemmene ved vedkommende driftsenhet skal bli representert 

på møtet, møter varatillitsvalgt, eller en annen valgt av driftsenhetens medlemmer - jfr 

vedtektene § 4, pkt 2.2.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vår saksbehandler:     

Trond Åsheim Vår dato: 25.02.13 Vår referanse: 018-12/1.21 
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Vi krever tilbakemelding på fremmøte/deltakelse, eventuelt om vararepresentant møter. Det 

gjøres ved å svare på innkalling i Outlook eller pr e-post til trond.asheim@dsb.no snarest. 

Tidligere påmeldinger om deltakelse gjennom Outlook er registrert som påmelding.  
 

Reise til / fra: 

Det er felles avreise fra Oslo til Praha med avgang fra Gardermoen kl 10:15. Reise til Oslo må den 

enkelte organisere selv, fortrinnsvis ved å bestille tilslutningsbillett gjennom Berg-Hansen så snart 

som mulig. Bestilling gjøres ved å sende e-post til grupper.vestfold@berg-hansen.no. Oppgi 

arrangementsnummer 39150 og oppgi hvor du ønsker å reise fra. Bruk av egen bil godtgjøres bare 

dersom samtykke er innhentet på forhånd.  

 

Retur til Oslo fredag 12. april kl 13:05 

 

Vel møtt. 

Hilsen 

 

 

 

Jan Arne Karlsen 

leder 
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