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Til medlemmer i Fagforbundet Vestby 

 
 

Velkommen til digitalt årsmøte 
 

Dato:  27 januar 2022 

Kl.:   18.00 

Sted:   Møtet gjennomføres digitalt på Teams  
 

Frist for påmelding er satt til 21 januar, og meld deg på ved å trykke på 

lenken under her: 
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/aarsmoete-fagforbundet-
vestby/register 

  
 

SAKSLISTE: 

 

1. Åpning v/ leder. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

3. Konstituering.  

4. Årsberetning 2021. 

5. Handlingsplan 2022. 

6. Innkomne forslag. 

7. Regnskap 2021. 

8. Budsjett 2022. 

9. Valg. 

10. Avslutning. 

 

 

Grunnet det digitale systemet er påmeldingsfristen endelig og registering etter fristen er ikke 

mulig. Etter påmeldingsfristen vil du motta en innkalling med link til Teams og selve møtet. 

 

Bruksanvisning for Teams er vedlagt - les denne nøye. 

 

Dagen før møtet, den 26. januar 2022 vil det være mulig å prøve møtelinken mellom kl. 19.00 

og 20.00. Dette for å sikre at alle som har meldt seg på kommer inn i systemet. Anbefaler at 

alle prøver dette slik at møtet gjennomføres på best mulig måte.  
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Avstemningen ved vil foregå i et system fra Compendia (samme system som brukes ved 

uravstemninger) Når vi er klare til å stemme, vil de som er registrert som deltagere (påmeldt 

og tilstede) få en SMS med link på sin mobil. Denne linken må åpnes og stemmealternativene 

vises på skjermen. Dette vil bli gjennomgått før avstemningen starter. 

 

Når møtet åpner, vil det bli et navneopprop i forhold til påmeldingen. De tilstedeværende vil 

bli registrert i avstemmingssystemet. Det er derfor viktig at du er til stede i møtet hvis du har 

meldt deg på. 

 

NB: Hvis du har reservert deg fra å motta SMS fra Fagforbundet, får du ikke avgitt stemme. 

Dette gjelder også hvis du er registrert med feil mobilnummer i medlemsregisteret. 

Begge deler kan endres på din side på https://www.fagforbundet.no/  

 

Er du påmeldt, men blir forhindret fra å delta, er det fint om du gir beskjed om dette til: 

Leder Marie Knutsen på e-post: marie.knutsen@vestby.kommune.no eller tlf. 905 08 654. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Fagforbundet Vestby  

V/styret  
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