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Til: Medlemmer i NGF
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019
 Årsmøte i NGF fredag 2. august kl. 20:00 hos Visit Plura i Plurdalen ved Mo i Rana, Plurdalsvegen 1495.
Saksliste til årsmøte:

 Valg av referent og møteleder
 Godkjenning av innkalling
 Godkjenning av styrets årsberetning
 Godkjenning av regnskap
 Valg av Redningsansvarlig, 1 pers i Valgkomité, Revisor
 Innkomne saker
Årsberetning, regnskap, valgkomiteens innstilling blir delt ut på møtet.
Med vennlig hilsen Norsk Grotteforbund
Marek Vokáč
(Leder)
_____________________________________________________________________________________

NORGESSAMLING 2. – 9. AUGUST 2019, INFORMASJON
Samlinga finner sted hos Visit Plura i Plurdalen: Plurdalsvegen 1495, ca 36 km fra Mo i Rana,
Styret vil være til stede minimum 2.-4. august. Årets samling skjer i samarbeid med Norsk Grottedykkerforbund
(NGDF), som arrangerer si årlige «Plura-uke» samtidig med at vi er der. Grottedykkerne vil være der fra 02.- 09.
august. Vi regner med at flere fra NGF ønsker å være i området i perioden 5.-10. august, noe som selvsagt er i orden.
Vi har forstått det slik at Visit Plura kan minne om en enkel campingplass: Det koster noen kroner å ha teltet der, og
det finnes ansatte som driver service på boområdet. De har ikke dusjanlegg. Hver av oss sørger for telt og mat. Det er
planlagt å holde åpen en enkel kafe noen få timer enkelte dager, og det vil være tilgjengelig ved for grilling og
kveldskos.
Samlinga krever ikke påmelding.
Vi viser for øvrig til informasjon i NGB 71, lederen.
Ytterligere informasjon finnes på ngdf.no og visitplura.com. Begge disse er også å finne på Facebook.
Kontakt Visit Plura hvis du har spørsmål vedrørende selve leirplassen eller oppholdet der.
Vær oppmerksom på at det ikke er telefondekning i området.
Velkommen!
Spørsmål, eller ønske om å bli satt i kontakt med valgkomiteen?
Send SMS eller ring Marek på mob: 93492859.
.

