
 

Innkalling til ANSAs generalforsamling 2020     
Det kalles med dette inn til ANSAs 64. ordinære generalforsamling den 24.-25. juli 2020. Alle 

medlemmer av ANSA har tale- og forslagsrett under ANSAs generalforsamling. Det er kun korrekt 

innmeldte delegater som har stemmerett. Informasjon om delegatplasser er tilsendt land-

/regionstyrene. 

Grunnet situasjonen vi er oppe i, er det dessverre mye usikkerhet knyttet til gjennomføringen av en 

fysisk generalforsamling. Vi oppdaterer oss på myndighetenes råd, og kommer med informasjon på 

nettsidene så fort vi vet mer (www.ansa.no/gf). Det vi er helt sikre på er at det blir generalforsamling 

uansett, men formatet er ikke avklart riktig ennå. 

Delegater 

Hvert ANSA-land/region med styre stiller med et visst antall delegater som også har stemmerett på 

generalforsamlingen. Delegater med stemmerett oppnevnes av ANSA-landenes/regionenes styrer og 

reguleres av paragraf 14 i ANSAs vedtekter. Delegatantall for ANSA-land/regioner er basert på antall 

medlemmer i landet/regionen gjennom det foregående året.  

Ønsker du å være delegat? 

Dersom du ønsker å representere ditt ANSA-land/region på generalforsamlingen ber vi deg melde din 

interesse til din landsleder på e-post. Alle landsledere kan nås på: 

landsleder.SETTINNLAND@ansa.no (obs: selv om ANSA Canada er nå delt inn i Canada Øst og 

Canada Vest, vil landet fortsatt representeres samlet under årets generalforsamling). Det er begrenset 

med plasser og det er opp til land-/regionstyret og utpeke hvilke medlemmer som får delegatplassene.  

Påmelding  

Landsstyrene har fått en frist for innsending av delegatlister den 24. mai. Etter dette vil det bli åpnet for 

påmelding. Alle korrekt innmeldte delegater vil da bli tilsendt informasjon om påmelding, og 

informasjonen vil også bli lagt ut på www.ansa.no/gf. 

Still til valg på ANSAs generalforsamling  

ANSAs generalforsamling gjennomfører valg av sentrale verv. På møtet velges ny president, 

hovedstyre, kontrollkomité, valgkomité og ordførerkollegium. Utdypende informasjon finner du på 

ANSAs nettsider ved å klikke deg inn på overnevnte lenke.  

 

Oslo, 30. april 2020 

Med vennlig hilsen  

 

 

Hanna Flood  

President, ANSA 
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