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Varsel om årsmøtet Østfold Bondelag 2022 

Dette varselet sendes til: 
Lokallag i Østfold Bondelag   
Medlemmer av fylkesstyret i Østfold Bondelag   
Utsendinger fra Østfold Bygdeungdomslag 
Utsendinger fra Østfold Bygdekvinnelag 
Medlemmer av Norges Bondelags styre og representantskap som bor i fylket.  
Utsending fra Norges Bondelag 
Årsmøteordfører   
 
Årsmøtet i Østfold Bondelag er i år planlagt å finne sted på konferansesenteret hos Hafslund 
hovedgård og konferansesenter i Sarpsborg kommune, torsdag den 24.mars 2022. 
Møtet settes klokka 09.00.  
 
Dersom lokale og nasjonale smitteverntiltak, eller smittesituasjonen ikke tillater et fysisk møte på 
det tidspunktet årsmøtet skal holdes, vil årsmøtet foregå digitalt på Teams 24. mars 2021.  
 
Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken til Østfold Bondelag senest 1 
måned før årsmøtet (innen 24. februar). Innkalling, saksliste og sakspapir vil bli sendt ut 
elektronisk senest 10. mars 2022.  
 
Dette varselet sendes per e-post til alle lokale tillitsvalgte som står registrert med e-postadresse i 
vårt medlemsregister. For de lokallagene som ikke har oppdatert sine verv i medlemsregisteret 
hviler det et ekstra ansvar på lokallagslederen å videresende varsel til rett(e) person(er).  
 
Vi ber om at lokallag melder fra om navnene på sine utsendinger, inkludert e-postadressene til 
disse. Fristen for lokallag til å melde på sine delegater til fylkesstyret er tirsdag 1. mars 2022. Vi 
ønsker påmeldingene til ostfold@bondelaget.no  
 
Årsmøtepapirene vil kun bli sendt ut elektronisk til årsmøteutsendingene i forkant av årsmøtet. 
Årsmøtepapirene vil være tilgjengelig i årsmøtet i papirform. I tillegg vil administrasjonen sende 
årsmøtepapirene i papir til de utsendingene som ber om dette. Forespørsel om dette sendes på e-
post til ostfold@bondelaget.no, senest innen tirsdag 8. mars 2022. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole-Kristian Bergerud  Erlend Lund Kvernenes 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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