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KUNNGJØRING AV DET 76. ÅRSMØTE I NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 
 
I henhold til § 1.6 bokstav A i Norges Bygdeungdomslags vedtekter kunngjøres det herved at ordinært 
årsmøte 2021 er satt lørdag 17. juli til søndag 18. juli. Klokkeslett er avhengig av 
gjennomføringsalternativ og vil bli opplyst om ved utsending av sakspapirer, fire uker før. 
 
Alternativ 1: Fysisk årsmøte 
Årsmøtet avholdes på hotell i nærhet til Sola Flyplass. Kun stemmeberettigede delegater, sentralstyret 
og sekretariatet møter fysisk. 
 
Alternativ 2: Digitalt årsmøte 
Årsmøtet gjennomføres som en videokonferanse der deltakere vil få tilsendt en lenke i god tid før møtet 
starter. Med ønske om å kunne gjennomføre slik som i 2020, hvor fylkene som hadde mulighet samlet 
seg. 
 

Årsmøtet er satt sammen av: 
1. Én representant for hvert lokallag. For at lokallaget sin representant skal få godkjent sin 

stemmerett på NBUs årsmøte må laget ha minst ti medlemmer som har betalt kontingent 
foregående år. Laget må ha holdt lovlig årsmøte siste året. Laget må også ha sendt inn 
årsmeldingsskjema til NBU, og fått dette godkjent. 

2. Representanter valgt av fylkeslagenes årsmøter. Tre representanter inntil 500 medlemmer. 
Deretter én representant i tillegg for hvert påbegynte 500-talls medlemmer. For at fylkeslaget 
sine representanter skal få godkjent sin stemmerett må laget ha avholdt lovlig årsmøte siste 
året, sendt inn årsmeldingsskjema og fått dette godkjent. 

3. Representantskapet. 
4. To valgte representanter for Norges Bygdekvinnelag.  
5. Fire valgte representanter for Norges Bondelag. 

 
Rett til å legge fram saker på årsmøtet har sentralstyret i Norges Bygdeungdomslag, 
representantskapet, fylkeslag, lokallag, Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag. 
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Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn til general@nbu.no innen lørdag 5. juni. 
I henhold til vedtektene blir innkalling, saksliste og saksdokumenter sendt ut minst fire uker før 
møtet. Det blir sendt ut per e-post. Har du spørsmål knyttet til årsmøtet kan du ta kontakt med 
organisasjonskonsulent Audun på e-post til audun@nbu.no. 
 
Frist for påmelding til årsmøtet er lørdag 5. juni. Påmelding til årsmøtet skjer på 
https://airtable.com/shrfJ6U4x9x1Jd4hv 
 
Praktisk informasjon om årsmøtet finner du på www.nbu.no/aarsmote21 
 
Vel møtt til årsmøtet! 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
 

Jon Olav Svartdal 
Ordfører 

Norges Bygdeungdomslag 
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Vikarierende generalsekretær 
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