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Til lokallaga i Norges Bondelag

Tips og råd ved gjennomføring av
lokale årsmøter høsten 2020
Koronasituasjonen gjør mange er usikre på gjennomføring av aktiviteter og arrangement. Her
er noen tips og råd for gjennomføringa av lokale årsmøter.

Årsmøtet er nødvendig
For å ha godt fungerende lokallag er det nødvendig at det gjennomføres årsmøter med valg av
leder og styremedlemmer innen fristen 1. november. Dersom det ikke er lokale rest riksjoner på
grunn av smittesituasjonen, bør det kunne arrangeres formelle årsmøter som ivaretar
smittevernet på en god måte.

Råd om smittevern på lokalt årsmøte
Se generelle retningslinjer ved arrangement i lokallaga

Bestill et stort nok lokale – alle må kunne ha minst en meters avstand hele møtet
Husk god hygiene ved serve ring – bestill gjerne fra en profesjonell aktør (catering,
restaurant/kafe, hotell)
Ha Antibac ved inngang og serveringspunkt – og be folk bruke det!
Begrens antall gjester, spesielt ved lang reisevei (hvert fylke vil vurdere deltagelse fra
fylkesstyret)
B egrense varigheten
Vurder påmelding i forkant . S ørg for å registrer alle deltagere på en liste som
oppbevares i 10 dager etter årsmøtet for å kunne bistå i eventuell smittesporing

Ved lokalt smitteutbrudd
Det kan oppstå lokale smitteutbrudd med påfølgende restriksjoner. Ta gjerne kontakt med
kommunelegen for råd. Det kan da være aktuelt å utsette årsmøtet, eller å gjennomføre
årsmøtet digitalt. Vi anbefaler ikke å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Dersom dere tror
situasjonen blir langvarig, kan det være e n god løsning å gjennomføre årsmøtet digitalt. Ta
kontakt med fylkeskontoret. De kan hjelpe med det tekniske og har gode råd for
gjennomføring og håndtering av valget.

Ved endringer
For å ivareta medlemsdemokratiet er det viktig at innkalling, og varsel o m eventuelle
endringer, sendes til alle medlemmer. Noen lag har full oversikt over mobilnummer og kan
varsle på sms, men de fleste mangler mobilnummer og epost til mange. Dette kan være en god
anledning til å få inn flere kontaktopplysninger. Vi anbefaler å sende innkalling til alle pr post
samtidig som dette varsles via sms. I innkallinga kan det stå en oppfordring til å registrere
mobilnummer.
Påmelding kan også løse dette. Da kan varsel om endringer sendes de som er påmeldt.
Her kan du laste ned mal for innkalling tilpasset 2020

Sosialt fellesskap
Mange medlemmer vil nå sette stor pris på å kunne møtes fysisk på en trygg måte. Vi håper
det blir godt oppmøte på årets lokale årsmøter. Norges Bondelag trenger et veltrimmet
lokallagsapparat i 2021!

Lykke til!

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13968243-1597928612/MMA/Bilder%20NB/%C3%85pen%20G%C3%A5rd/Retningslinjer%20for%20m%C3%B8ter%20og%20arrangement%20i%20lokallaga.pdf
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13968243-1597928612/MMA/Bilder%20NB/%C3%85pen%20G%C3%A5rd/Retningslinjer%20for%20m%C3%B8ter%20og%20arrangement%20i%20lokallaga.pdf
https://www.bondelaget.no/drift-av-lokallag/korona-rad-og-retningslinjer-for-lokallaget/

