
   
 

   
 

 

Dagsorden 
HivNorges årsmøte 2023 
 

Sak 1 – Valg av ordstyrer 
Styrets innstilling:  

Sak 2 – Valg av referent 
Styrets innstilling:  

Sak 3 – Valg av tellekorps og personer til å underskrive protokollen 
Styrets innstilling: 

Tellekorps:  

Underskrivere av protokoll: Forslag fra salen imøteses. 

Sak 4 – Godkjenning av innkalling 
Styrets forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

Sak 5 – Godkjenning av dagsorden 
Styrets forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes. 

Sak 6 – Godkjenning av årsmelding og regnskap fra 2022 
Se vedlagte saksdokumenter: 

- Årsmelding 2022 

- Regnskap 2022 

- Revisorberetning 2022 

Styrets forslag til vedtak: Årsmelding og regnskap for 2022 godkjennes. 

Sak 7 – Godkjenning av regnskap 2022 og medlemskontingent 2024 
Se vedlagte saksdokumenter: 

- Budsjett 2023 

Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2023 godkjennes. Kontingenten for 2024 settes til kr. 100,- 
for personmedlemmer og 1000,- for organisasjonsmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke 
kontingent. 

Sak 8 – Overordnet politikk- og arbeidsprogram 
Styret legger frem forslag til ny strategi for HivNorge for perioden 2023-2025. 

Se vedlagte saksdokumenter: 

- Strategi for HivNorge i perioden 2024-2026   

Styrets forslag til vedtak: Ny strategi for HivNorge for perioden 2023-2025 godkjennes. 



   
 

   
 

Sak 9 – Innkomne saker 
Se vedlagte saksdokumenter: 

- 9a: Forslag til vedtektsendring 

- 9b: Styresammensetning – vurdering av om vedtektene bør endres for å sikre rekruttering, 
kompetanse og representasjon 

Sak 10 – Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
Valgkomiteen legger frem sin innstilling i møtet. 

Sak 11 – Valg av valgkomité 
Styret legger fram sin innstilling i møtet. 
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