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Adr.:  Løkkegata 9, 2615 Lillehammer 
Tlf.:   Helen 41850555/Anne Lise 92892125 

E-post:  natf@natf.no 

Web:  www.natf.no  

Org.nr.:  971 276 061 

Kto.:  2000.05.03313 

Innkalling til digitalt årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund  

Fredag den 18. september 2020 kl. 18.00 
 
Siden årsmøtet som opprinnelig skulle blitt avholdt den 25. april i 2020 måtte utsettes på grunn av 
koronasituasjonen, innkaller vi herved til digitalt årsmøte den 18. september 2020. 
Møtet vil bli avholdt på plattformen Zoom, og vi håper dette også kan bidra til at det er mulig for 
flere å delta på årsmøtet vårt.  
 
Link til oppkobling på det digitale årsmøtet vil bli sendt direkte på e-post til de som er påmeldt.  
 
Hvert medlemslag har en stemme og kan stille med 1 representant med tale-, forslags- og 
stemmerett. Lagene kan i tillegg stille med så mange observatører som de ønsker.  
Medlemskontingenten for 2019 må være betalt. 
 

Program for årsmøtet 
Kl. 17.50 Oppkobling til møtet 
Kl. 18.00  Årsmøtet starter 
Ca. kl. 19.00       Gratis digital forestilling (mer info kommer) 
 
Nye frister i forbindelse med at årsmøtet er flyttet til 18. september 2020: 
 

 Frist for innsending av forslag til saker fra medlemslag:  20. august 2020 

 Påmeldingsfrist via e-post til årsmøtet:    1. september 2020 

 Dagsorden og sakspapirer sendes de påmeldte innen:   4. september 2020  
 

 

Påmelding gjøres ved å sende e-post til natf@natf.no   

Merk e-posten: «Påmelding til årsmøte i NATF» 
 
Det vi trenger å vite er: 

1) Fra hvilken teatergruppe er påmeldingen. 
2) Fornavn, etternavn, mailadresse og telefonnummer til delegaten med tale- forslag og 

stemmerett 
3) Fornavn, etternavn, mailadresse og telefonnummer til de som skal delta som observatør(er). 

 
NB! Husk påmeldingsfristen: Tirsdag den 1. september 2020 
 
Har du spørsmål kan du ringe Anne Lise Olsen på telefon 92892125 eller sende en e-post til 
natf@natf.no. 
 
Velkommen til årsmøtet! 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Amatørteaterforbund 
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