
 

Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  14.10.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus-Dyrlikammen (tidligere helsefløya)  

Notat: 

 

   

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 15.10.2020 

 

Olga Irmina Ucinska 
Leder i utvalg 

Inger Marie Meland 
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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