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Velkommen 

 Til  

årsmøte 2022 

for 

Norsk Fysioterapeutforbund 

Region Sør- Øst 

 

Teams- møte  

Tirsdag 09.03.22 

Kl. 18.00 – 20.00 

 



  region Sør- Øst 

 

Program for dagen 

Kl. 17:30           Lobby, med sjekk av digitale verktøyer 

kl. 18:00           Årsmøtet starter 

kl. 20:00         Årsmøtet avsluttes 

Årsmøtet til NFF region Sør- Øst holdes digitalt. Det er åpent for alle medlemmer av NFF 

region Sør- Øst. For å delta trenger du en PC, nettbrett, smarttelefon med internettilgang. 

Dette gir oss mulighet for deltagelse fra hele regionen. 

Møtet holdes i Teams, der lyd og bilde strømmes. Du kan logge deg på Teams via nettside 

eller app. De som melder seg på vil motta lenke til møtet på e-post noen dager før årsmøtet. 

Det digitale verktøyet MyMeet vil og bli brukt under årsmøtet. Det brukes til å be om ordet, 

følge med på sakspapirene og avgi stemme. Påloggingsinformasjon til MyMeet mottar dere 

som er påmeldt ca. en uke før årsmøtet. 

For å registrere alle deltagere slik at de får stemt, må vi ha påmelding til møtet. Meld deg på 

via NFFs kurskalender: (lenke kommer) 

Årsmøtet er regionens øverste myndighet. Mer informasjon om årsmøtet, og hva som 
behandles der finner du i NFFs håndbok fra side 
36 https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Haandbok-for-NFF        

Årsmøtepapirene legges ut under relaterte dokumenter se link  

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Soer-OEst/AArsmoeter 

 

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Haandbok-for-NFF
https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Soer-OEst/AArsmoeter


  region Sør- Øst 

SAK 03/21 

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I 

NFF REGION SØR-ØST 9. mars 2022 

Tid: 18.00 – 20.00 

Sted: Digitalt på Teams og MyMeet 

SAKSLISTE 

Sak 01/22 Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive 

protokollen 

Sakens dokumenter: Møteleder: Lisette Eng 

Referent:  

Protokollunderskrivere:  

Forslag til vedtak: Årsmøte 2022 godkjenner foreslåtte kandidater som møteleder, 

referent og protokollunderskrivere. 

  

Sak 02/22 Forslag til forretningsorden 

Sakens dokument Gjennomgås muntlig  av møteleder 

Forslag til vedtak Årsmøte 2022 godkjenner forslag til forretningsorden 

  

Sak 03/212 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut pr. epost 3.uker før årsmøte 

Forslag til vedtak: Årsmøtet i NFF Region Sør-Øst 2022 godkjenner Innkalling og Saksliste for 

NFF Region Sør-Øst 

 

  

Sak 04/22 Årsberetning for NFF Region Sør-Øst 2021 

Sakens dokumenter: Årsberetningen finnes under årsmøter på regionens nettside. 



  region Sør- Øst 

Forslag til vedtak: Årsberetning fra regionstyret i NFF Region Sør-Øst 2021 godkjennes 

av årsmøtet. 

  

Sak 05/22 Regnskap for NFF region Sør- Øst 2021 

Sakens dokumenter: Regnskap finnes under årsmøter på regionens nettside. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet 2022 godkjenner regnskapet for NFF region Sør- Øst for 2020 for 

oversendelse til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av 

Kontrollutvalget. 

  

Sak 06/22 Handlingsplan for NFF Region Sør-Øst 2022 

Sakens dokumenter: Handlingsplan finnes under årsmøter på regionens nettside. 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2022 godkjenner foreløpig handlingsplanen for NFF Region 

Sør-Øst og gir regionstyret mandat til å endre aktivitetsplanen i 

henhold til NFFs handlingsplan som skal vedtas i forbundsstyret 16. 

mars. 

  

Sak 7/22 Budsjett for NFF Region Sør-Øst 2022 

Sakens dokumenter: Budsjett finnes under årsmøter på regionens nettside. 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2022 godkjenner budsjett for NFF Region Sør-Øst 2021  

  

Sak 8/22 Suppleringsvalg til 2. og 3.varadelegat for landsmøtedelegasjonen 

Sakens dokumenter: Valgkomiteens forslag finnes under årsmøter på regionens nettside 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2022 godkjenner valgkomiteens innstilling til 

suppleringsvalg av 2. og 3.varadelegat for landsmøtedelegasjonen 

2020-2022 NFF Region Sør-Øst. 

Sak 9/22 Innkomne saker fra medlemmer 

 Saken finnes under årsmøter på regionens nettside. 

Sakens dokumenter  
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Forslag til vedtak Årsmøte i region Sør- Øst tar saken til etterretning og oversender saken til 

tariffpolitisk utvalg 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet i NFF Region Sør-Øst 2022 godkjenner Innkalling og Saksliste for NFF 

Region Sør-Øst 

 


