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Invitasjon til årsmøte 2017 

Tid: Onsdag 29. mars 2017, kl. 18:00, 
Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, 

Haraldsheimvn 4, 0587 Oslo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemmer som har saker de ønsker fremmet på årsmøtet bes melde disse skriftlig til DOOA, og må være oss i 
hende senest 15. mars 2017. Endelig saksliste vil bli annonsert på våre internettsider senest en uke før møtet. Vi 
oppfordrer alle som ønsker å bidra til vårt arbeid med dyrevern om å ta kontakt med oss og bli aktive i foreningen, 

uansett hvilke dyrearter eller dyrevernsaker som ligger ens hjerte nærmest! 
 

Styret oppfordrer medlemmene til å møte og ønsker deg hjertelig velkommen! 
 

Oslo, februar 2017 
Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus 

Styret 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dagsorden: 

 
1. Valg av møteleder, referent og tellekorps 
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Årsrapport 2016 
4. Regnskap for 2016 
5. Budsjett for 2017 
6. Innkomne saker. 
7. Handlingsplan 2017 
8. Valg av styre og revisor 
 

VIKTIG INFORMASJON: 

 
Vedtektene for Dyrebeskyttelsen Norge med underavdelinger, §5-2:  

 Bare medlemmer har adgang til årsmøtet. Unntak er inviterte foredragsholdere og eventuelle 

observatører. Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som 

har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før 

årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet. 

 På årsmøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt og de stemmeberettigede må møte 

personlig. 

Ditt medlemsnummer er: <Medlemsnr> 

http://www.dooa.no/
http://www.facebook.com/dyrebeskyttelsenOsloogAkershus


 

 

Valgkomiteens innstilling til styret 2017/2018: 

 

 Leder:  
– Cathrine Melby Fredriksen (gjenvalg) 

 
 Medlemmer:  

– Hege Johansen (på valg) 
– Jørn Y. Sørum (på valg) 
– Katarina Andersson (på valg) 
– Norun Christine Sandersson (ikke på valg)  
– Eva-Marie Stryker (ikke på valg) 
– Hilde Merete Moen (ny på valg) 

 
 Varamedlemmer: 

– 1. Wanja Victoria Jevne 
– 2. Tove Jeppesen 
– 3. Jon Erik Modahl 

 
 Revisor: 

– Høilund Revisjon AS 
 

 Valgkomité: 
– Renée Ariann Riis-Mysen 
– Tina Hellerød 
– Anita Brennhagen 

 

 


