
 

Innkalling til årsmøte 2013 

 

Det innkalles til årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen, lørdag 15. juni 2013. 

Kl 13.30 (registrering) til kl 15.15 

Sted: Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur, Rogagt. 9. 5055 Bergen  

Rom:  Dans/musikk 1 og 2 

 

Saksliste:  

1. Åpning av årsmøte  

        1.1 Godkjenning av innkalling  

        1.2 Valg av dirigent  

        1.3 Valg av referent  

        1.4 Valg av to personer for underskriving av protokoll 

2. Årsmelding 

3. Regnskap 

3. Arbeidsplan 2013 (2014) 

4. Budsjett 2013 (2014) 

5. Godtgjørelse til styret 

6. Valg 

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Amatørkulturrådet i hende innen 1. juni. Forslag sendes til vår epost-

adresse: post@amatorkultur.no 

Påmelding til årsmøtet gjøres på internett: http://tinyurl.com/konferanseogarsmote eller du kan sende en epost til oss! 

 

Fra vedtektene om stemmerett:  

”Stemmerett har hvert styremedlem og 1 representant fra hver medlemsorganisasjon. For å ha stemmerett må man ha fylt 

15 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.” 

 

Sakspapirene legges ut på nett fra 15.mai: http://amatorkultur.no/mer-informasjon-til-vare-medlemmer/ Her vil man også kunne 

finne oppdatert informasjon om årsmøtet for øvrig. 

 

mailto:post@amatorkultur.no
http://tinyurl.com/konferanseogarsmote
http://amatorkultur.no/mer-informasjon-til-vare-medlemmer/


Invitasjon til Amatørkulturkonferansen 2013, lørdag 15. juni 

 

Amatørkulturkonferansen 2013 finner sted i rommet ”Dans/musikk 1 og 2” på Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur, 

Rogagt. 9 5055 Bergen, lørdag 15 juni! 

Konferansen er åpen for alle og vi har ingen deltakeravgift. Påmelding gjøres på internett innen 03 juni: 

http://tinyurl.com/konferanseogarsmote eller du kan sende oss en epost! 

 

Program (med forbehold om mindre endringer): 

09:30 Registrering (kaffe) 

10:00 Åpning v/Endre Kleiveland, leder Amatørkulturrådet i Bergen 

10:05 Velkommen til Årstad v/Emil Matthiesen, kultursjef 

10:15  Bergen Musikkteater opptrer 

10:30 ”Biggen” fra Eldrebølgen synger for oss, og sammen med oss 

10:45  Debatt: Amatørkulturens vilkår i Bergen 

Politikerduell mellom bystyrerepresentantene Eivind Hermansen (H) og Ruth Brudvik (AP). Begge er medlemmer i Komite for 

kultur, idrett, næring (KKIN). 

11:30 Lunsj (gratis) 

12:30 Glimt fra Åsanes historie v/Marianne Herfindal Johannessen, leder Åsane Historielag. 

13.30 Konferanse slutt/Registrering årsmøte 

13:45 Amatørkulturrådets årsmøte 

15:15 Årsmøte slutt 

 

Les oppdatert informasjon om konferansen på internett: http://tinyurl.com/amakult2013 

 

Eventuelle spørsmål i tilknytning til konferansen eller årsmøtet sendes på epost til oss, eller du kan ringe 

Amatørkulturrådet v/daglig leder, Tone Salomonsen: 958 88 640 

http://tinyurl.com/konferanseogarsmote
http://tinyurl.com/amakult2013

