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Innkalling til landsmøte og landskonferanse 2017 i Fredshuset, 
Møllergata 12, 7. etasje. 

 
Landskonferanse lørdag 29.04 kl. 13-16. 
 
Her ønsker styret innspill fra medlemmene om hva styret skal arbeide med i året som 
kommer. Det serveres lunsj ca kl. 14.30 
 

Landsmøte søndag 30.04 kl. 12-16 

1. Konstituering 
2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokollen 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4. Tale til landsmøtet 
5. Innkomne saker 
6. Årsregnskap 2016 
7. Årsmelding 
8. Styrets arbeidsplan for 2017 
9. Budsjett for 2017 
10. Fastsettelse av styrehonorarer 
11. Kontingentsatser for 2018 
12. Vedtektsendringer - se sakspapirer 

a. Endre navn til “Landsforeningen We Shall Overcome, WSO” eller “We 
Shall Overcome - WSO” 

b. Vedtektsendring familiemedlemsskap 
 
 



13. Valg 
a. Leder 
b. Nestleder 
c. Kasserer 
d. Styremedlemmer og vara 
e. Valgkomite  

 
Innkalling er sendt alle som har betalt for 2016 og 2017 og livstidsmedlemmer. 
Stemmerett har de som betalte kontingent i 2016 og livstidsmedlemmer. Nye medlemmer 
har møte- og talerett.  
 
Tilreisende medlemmer kan søke om reisestøtte. WSO dekker rimeligste reisevei mot 
kvittering. I tillegg dekker vi overnatting mot kvittering for de som trenger det, med inntil 
kr. 500,- pr. natt.  
 
Det blir servert lunsj på lørdag. Etter landsmøtets avslutning søndag inviteres deltagerne 
til middag på Jambo. WSO dekker middag, dessert og kaffe.  
 
Påmelding til begge dager fordi vi skal bestille mat, senest 24. april, på tlf. 2241 3590 
eller post@wso.no.  
Ved påmelding kan man be om å få tilsendt sakspapirer i posten. Sakspapirene vil også 
fortløpende bli lagt ut på wso.no og delt ut på landsmøtet.  
 
Møtet starter presis og dørene stenger kl. 12.  
 
 
Velkommen! 
 
Hilsen sentralstyret v/leder 
Håkon Rian Ueland 


