
 
 
 
 

INNKALLING 
 

TIL LANDSMØTE 2020 
 

Dato: 8. juni 2020 kl. 18:00 
 
Som følge av koronaepidemien har styret i Norsk Bluesunion besluttet å 
avholde landsmøtet digitalt. 
  
Innkalling til landsmøtet ble sendt ut til alle 18. november 2019 og styret i 

NBU har rådført seg med Norsk Musikkråd og fått til svar at selv om datoen er 
flyttet, er innkalling å regne som sendt innen fristen på 8 uker.  
 
Landsmøtet er denne gang begrenset til å gjelde kun delegater. Hver 

klubb/festival har mulighet til å melde på to delegater. Ved kun én delegat, 
gis vedkommende dobbeltstemme. 
 
Alle må registrere sin påmelding innen fristen 21 mai. De som meldte seg på 

til det planlagte landsmøtet som skulle foregå 27.-29. mars, må melde seg på 
nytt.  
 

Saksliste 
 
Saker til behandling i henhold til Norsk Bluesunions vedtekter § 6: 
 

• Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden  
• Velge møteleder, referent og protokollunderskrivere 
• Godkjenne beretninger 
• Godkjenne regnskap 
• Behandle innkomne forslag 
• Vedta handlingsplan 
• Behandle budsjett 
• Velge styre på minst 5 medlemmer samt minst 3 varamedlemmer. 
• Velge valgkomité 

 
Alle sakspapirer blir sendt alle påmeldte innen 25. mai. Saker som er meldt 
inn innen fristen for det opprinnelige planlagte landsmøtet, vil bli sendt ut 

sammen med sakspapirene. Det samme gjelder valgkomitéens innstilling.  
Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag 
må disse sendes til styret på post@norskbluesunion.no senest 1. juni kl 1400.  
Dette vil lette gjennomføringen for møteleder, og vil bidra til en bedre 

behandling av sakene på landsmøtet samt gi styret tilstrekkelig tid til å 
gjennomgå og samordne eventuelle henvendelser. 
 
 

 
 

 

 

 



Praktisk informasjon 
 
Tid: 8. juni  
Kl: 18:00 

 
Landsmøtet startes og konstitueres kl. 18.00, men du kan møte opp allerede kl 17:30 for 
registrering. Er du usikker på det tekniske ved digitalt møte anbefaler vi at du tar deg god tid 
og bruker et par minutter på å sette deg inn systemet. 
 
Teknisk informasjon 
Norsk Bluesunion har valgt å bruke Zoom for kommunikasjon og avstemming. 
Informasjon om hvordan man bruker disse verktøyene vil bli sendt alle påmeldte senest 
en uke før landsmøtet. Alle vil motta påloggingsinformasjon og passord i god tid før 
landsmøtet. 
 
 

Påmeldingsfrist: 21.mai 
Bruk påmeldingsskjemaet i denne e-posten. 
For mer info, kontakt oss på telefon 958 28 910 eller mail post@norskbluesunion.no. 
 
 
 
 

 

 

VELKOMMEN! 


