Nyhetsbrev nr. 35

01. november 2020

Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:
_________________________________________________________________________________
o Årsmøte 22. november 2020
o Oppfordring fra styret
o 22. juli-sentrert, åpningstider, besøk og smittevern
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Årsmøte 22. november 2020
_______________________________________________________________________________________
Årsmøtet blir arrangert på Thon Hotel Storo søndag 22. november 2020, kl. 10:00.
Grunnet den pågående pandemien og nasjonale og lokale retningslinjer i Oslo, blir
årsmøtet avhold som en kombinasjon av digitalt eller personlig oppmøte.
Dette betyr at vi har sørget for en stor nok sal på hotellet til å huse deltakere med
faste plasser og god avstand i henhold til gjeldende regler. Disse kan forandre seg,
men pr. 29/11-20 er retningslinjene slik i Oslo.

Vil du delta?
Grunnet disse tiltakene må, vi ha påmelding til årsmøtet. Send oss en epost på
stottegruppen@22juli.info med navn, mobilnummer og epostadresse.
Oppgi om du vil delta fysisk eller digitalt.
Påmeldingsfrist: 19. november 2020.
Hvis påmeldingene overskrider de til enhver tid gjeldende regler, må de sist påmeldte
delta digitalt.
Ps! Deltakere fra styrene i våre fylkeslag er allerede påmeldt til både
fylkesledersamling og årsmøtet, og behøver ikke gjøre det en gang til.

Program årsmøte 22. november 2020, kl. 10.00
1.

Hilsningstale ved
Kunnskaps- og integreringsminister
Guri Melby

2.

Konstituering
- Valg av møteleder
- Valg av 1 medlem til å føre protokoll og
2 medlemmer til å signere protokollen
- Godkjenning av møteinnkallingen

3.

Årsberetning

4.

Regnskap

5.

Handlingsplan 2020/2021

6.

Innkomne forslag

7.

Vedtektsendring
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8.

Budsjett

9.

Valg

Kl. 13.00

Lunsj, vel hjem ☺

Dokumentasjon til årsmøtet blir lagt ut og sendt våre medlemmer fjorten dager før
møtet, dvs. søndag 8. november.

Oppfordring fra styret
_______________________________________________________________________________________
Styret opplever stor pågang i antall henvendelser, spesielt nå i forkant av ti års
markeringen i 2021.
Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å gi oss beskjed hvis det er noen temaer som
kan være av spesiell interesse å bidra på. Dette kan gjelde enkeltprosjekter eller
spesielle temaer som dukker opp. Eksempler på temaer er: Oppfølging av berørte,
skole, jus, kunst eller kultur.
På denne måten kan vi opprette en database over kontaktpersoner som har
interesse for å bidra.
Interessert?
Send oss gjerne en epost på stottegruppen@22juli.info med navn, epost,
mobilnummer og interesseområde.

22. juli-sentrert, åpningstider, besøk og smittevern
_______________________________________________________________________________________
22. juli-senteret informerer: Nå har den nye utstillingen "Samtalen om 22. juli" vært
åpen i fire måneder. Det har vært veldig fint å se elever og øvrige besøkende se,
lære og reflektere rundt det de møter i utstillingen.
På mandag denne uka kom det nye retningslinjer fra regjeringen og Oslo kommune.
Vi skal selvfølgelig gjøre vår innsats for å begrense smitten. Derfor stenger vi
dessverre for nye bookinger fra skoleklasser og andre grupper ut 2020.
Vi holder fortsatt åpent for øvrige besøkende fredag, lørdag og søndag.
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Vi oppfordrer alle til å unngå å reise kollektivt for å komme til oss. Vi ligger sentralt til i
Oslo, så et besøk hos oss kan planlegges som en del av en gåtur til helgen for Osloborgere.
Berørte etter 22. juli kan til enhver tid ta kontakt ved ønske om besøk, uavhengig
av senterets ordinære åpningstider.
Les mer om smittevern på 22. juli-senteret her: https://22julisenteret.no/trygt-besokhos-oss/
Beste hilsen fra alle oss på 22. juli-senteret

Side 4

Vi ønsker alle våre medlemmer en varm og lun høst!

For styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender
Hva

Når

Styremøte
Fylkesledersamling
Årsmøte
Styremøte

20. november 2020
20.-21. november 2020
22. november 2020
11. desember 2020

Vi takker for fotobidrag fra: Malene Husby
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