Norsk Cøliakiforening Buskerud innkaller til
årsmøte
torsdag 21. februar 2018 kl. 18.00.
Årsmøtet avholdes på Falkbanen i Hokksund.
Veibeskrivelse fra Drammen: Kjør RV 283 til Hokksund til Lerberg. Fortsett rett over rundkjøringen på RV 35
mot Hønefoss, men kjør kun ca 100 meter til neste rundkjøring der du tar av mot parkeringsplassen på venstre
side av veien.
Parker på skolens parkeringsplass og gå til Falkhytta, klubbhuset som ligger ved fotballbanen.

Årsmøtesaker:
1.
2.
3.
4.

Valg av ordstyrer og referent
Fastsettelse av antall stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen sammen
med forrige års styreleder

5. Godkjenning av årsberetning 2018
6. Godkjenning av revidert regnskap 2018
7. Behandling av innkomne forslag
8. Fastsettelse av handlingsplan 2019
9. Fastsettelse av budsjett 2019
10.
Valg
Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar. Sendes til: Knut Nilsen,
Baneveien 76, 3405 Lier. E-post: buskerud@ncf.no
Sakspapirer legges fram på møtet.
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Tangent
Tangent Bakeri har med glutenfrie varer for salg.
Se også: www.tangent.as som viser deres vareutvalg.
For å være sikker på at du får de varene du vil ha, anbefales
det å bestille varer for levering på årsmøtet, send mail i
tilfelle til baker@tangent.as og merk bestillingen med at du
ønsker varene levert på NCF Buskerud sitt årsmøte.
Tangent har også ønsket å få tid til å presentere noen av sine
produkter, samt å få til en åpen dialog om hvor og hvordan vi
ønsker tilgang til deres produkter.

Det blir servert kaker og kaffe/te/saft.
VELKOMMEN!
Knut Nilsen (sign)
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