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Forbundets avdelinger 

 

Fastsettelse av ny frist for gjennomføring av avdelingenes årsmøter 

 

Det vises til brev 29. april vedrørende utsettelse av årsmøter og valg i Fellesforbundet  

28. april då. 

 

Forbundet forventer at helsemyndighetene vil lempe på smittevernsrådene slik at fysiske møter kan 

gjennomføres fra august. 

 

I forbundets vedtekter kap. 3.2.1. punkt 1 fremkommer det at avdelingene skal føre regnskap i samsvar 

med offentlig lover og forskrifter. Regnskapsloven fastsetter hvem som er pliktig til å innrapportere 

årsregnskaper innen 30. juni hvert år. Avdelinger er innrapporteringspliktige dersom én av følgende 

verdier er oppfylt:  

 

• Eiendelenes verdi overstiger 20 millioner kroner i året eller  

• Gjennomsnittlig antall ansatte i året overstiger 20 årsverk  

 

Basert på innsendte årsregnskap fra 2018 oppfyller avdeling 1, 5, 6, 7, 12, 603, 747, 765 og 850 en av 

disse verdiene. 

 

Regjeringen har sendt på høring lovforslag som innebærer å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, 

årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to 

måneder, til 31.august 2020 

 

Avdelinger som ifølge årsregnskap for 2019 ikke har balanseførte eiendeler på mer enn 20 mill. kroner 

eller mer enn 20 årsverk kan oversitte fristene i regnskapsloven. Avdelingens registrerte/autorisert revisor 

kan eventuelt gi råd om dette. 

 

På denne bakgrunn fattet forbundsstyret i møte 25. mai 2020 følgende vedtak: 

 

1 Avdelinger som etter regnskapsloven er innrapporteringspliktige, skal avholde sine årsmøter 

innen 31. august 2020. 

 

2 Øvrige avdelinger skal ha avholdt sine årsmøter innen 30. september 2020 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

Clas Delp Bjørn Skogstad 

(sign.)             (sign.) 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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