
 
 

      
OSELVARKLUBBEN        Bergen 25. februar 2022 
 
 

 
Innkalling til årsmøte for 2019, 2020 og 2021 

 
 
 

Styret  i  Oselvarklubben  innkaller  herved  til  ordinært  årsmøte  for årene 2019, 2020 og 2021. 

Søndag 27. mars 2022  kl. 17.30  på Hordamuseet. 

Årsmøtet holdes i kafeen i Hordamuseet. Se kart på siste side.  
   
Når de siste ett og trekvart års nasjonale og lokale Covid-19 smittevern tiltak nå endelig er fjernet, 
kan Oselvarklubben på sitt kommende årsmøte i 2022 endelig få behandlet Oselvarklubbens 
årsberetning og regnskap for årene 2019, 2020 og 2021. 
 
Dagsorden: 

A) Godkjenne fremmøtte medlemmer 

B) Godkjenne innkalling til årsmøtet 

C) Saksliste (i følge § 6 i Lover for Oselvarklubben):  

1. Årsberetning(er) (2019, 2020, 2021) 

2. Årsregnskap (2019, 2020, 2021).  

3. Forslag om endringer i klassevedtektene. 

4. Innkomne forslag, som ikke gjelder tekniske vedtekter. 

5. Valg 
 
 
Medlemmer i Oselvarklubben kan sende inn forslag til saker som de ønsker behandlet på årsmøtet. 
Kun båteiere, som er medlem, kan sende inn saker som vedrører klassevedtektene og som gjelder 
de oselvarklasser hvor deres båt måler inn. 
 
Frist for innsendelse av saker, som ønskes behandlet på årsmøtet, enten under pkt. 3 eller under 
pkt. 4., er følgende: 

Klasseregel saker (under pkt. 3) må være innsendt til styret senest tirsdag 8. mars 2022, 
enten via vanlig postgang eller via epost (se epost- og postadresse på neste side). 

Andre saker (under pkt. 4) må være innsendt til styret senest fredag 11. mars 2022. 
 
 
 
Denne innkallingen til årsmøte for Oselvarklubben sendes via epost til dem av Oselvarklubbens 
medlemmer som er registrert med aktiv epostadresse. Øvrige medlemmer får innkallelsen tilsendt 
via vanlig postgang.  
Har du aktiv epost-adresse, som ikke er registrert hos Oselvarklubben? Vær da vennlig å opplyse 
om denne, ved å sende e-post til Oselvarklubbens leder (se epost mottaksadresse nedenfor). 
 
Endelig saksliste, med saksdokumenter, vil bli publisert på nett senest 15. mars 2022. 

 



 
 

 

Oselvarklubben på nett finner du her: 

Gå til Milde Båtlag sin hjemmeside www.mildebatlag.org . Rull ned til bunnen av siden og 
klikk på Oselvar service i menyen nede til høyre. 
 
Du kommer nå til OSELVARKLUBBEN. 
I menyen til venstre, under Organisasjon :  Klikk på Årsmøte . Da kommer du til 
Oselvarklubbens Årsmøte. 

 

Fra denne OSELVARKLUBBEN-siden kan også de relevante årsberetninger og regnskap for 
årene 2019, 2020 og 2021 lastes ned, eller skrives ut. Andre aktuelle saksdokumenter vil også etter 
hvert bli tilgjengelig her.  
Papirutgave av aktuelle årsberetninger og saksdokumenter, vil imidlertid også bli tilgjengelige på 
årsmøtet for årsmøtedeltagerne. 
 
Medlemmer som ikke har anledning til å delta på årsmøtet, og som ikke har tilgang til datamaskin 
eller internett, kan imidlertid henvende seg til styremedlem, Kjell Totland, tlf. 480 06 962, for å få 
tilsendt Oselvarklubbens årsberetninger i vanlig postgang.  
 

Vel møtt til ordinært årsmøte 2022 i Oselvarklubben. 
 
 

Med hilsen  

 
Finn Totland 
leder (sign) 

 
              

OSELVARKLUBBEN 

Leder Finn Totland, Edv. Griegsvei 12, 5059 Bergen 

Mobil: 938 92 273   –   E-post: finntotland963@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Enkel servering 
Hordamuseet besørger enkel servering av kaffe og lefser under årsmøtet. 
Oselvarklubben spanderer serveringen, men vi må vite hvor mange som kommer. 
Send derfor melding til Finn Totland via SMS eller e-post, helst innen mandag 21. 
mars.  
 
  
 
 
 
 



 
 

 

Adkomst til 
Hordamuseet. 
 
Kjør til rundkjøringen på 
Stend og følg 
Hordnesvegen helt ned 
til Melkeviken og rundt til 
Hordamuseet.  

Parker på parkerings-
plass markert med blå P. 

Gå opp til Hordamuseets 
hovedbygg hvor inngang 
er markert med blå pil. 

Kafeen er opp en trapp i 
forhold til inngangsdør. 

 


