
 

Agenda	for	styremøte	1-2021	
	
Møtested:	 MS	Teams	
Tid:	 	 28.	januar	2021	
	
PROGRAM	
	
Torsdag	28.	januar:	Kl.	18.00-20.00	Styremøte	
	
	
DAGSORDEN	
	
1.	Godkjenning	av	innkalling,	referat	10/20+ekstraordinære	vedtak,	dagsorden	og	valg	av	
ordstyrer.	
	
2.	Informasjonssak:	
4/21										Informasjon	fra	forbundskontoret	 MHJ	

 
3. Diskusjonssak 
5/21										Langtidsplan	for	NCF	2021-2026	 MHJ	
6/21										NM-veka	vinter	2022	 MHJ	

 
4. Vedtakssak 
7/21										NM	arrangementene	2021	 MHJ	
8/21										Neste	styremøte	(forberedelsesmøte	FT21)	 MHJ	
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