
Gjennomføring årsmøte lørdag 2. april 2022 

E"er to år med heldigitale møter på grunn av koronasituasjonen, kan vi i år endelig avholde 
ordinært årsmøte med fysisk oppmøte. Møtet skal være på Clarion hotell på Gardermoen. 
Møtestart er kl. 10.00, registrering av deltakere starter kl. 0900. Ved registrering vil det bli 
sjekket at man har re" El møtedeltakelse (medlem og betalt konEngent). 

E"er innstendig oppfordring fra mange medlemmer, åpner vi også for digital 
deltakelse på møtet via teams. De som deltar digitalt vil kunne delta i 
deba"en og stemme både på saker og valg. Også på det digitale møtet 
kreves fremmøteregistrering og for å delta på man melde seg på i forkant av 
møtet. Siste frist for påmelding er fredag 1. april kl. 18.00. For de som 
melder at de ønsker å delta digitalt, vil klubben e"er de"e sjekke at man har 

re" El møtedeltakelse (medlem og betalt konEngent for 2022). Før midna" vil de som 
godkjennes få Elsendt lenke El selve årsmøtet. Vi starter «innslipp» i møtet kl. 09.00 lørdag 2. 
april. Vær oppmerksom på at de"e kan ta Ed dersom der er mange som ønsker å delta 
digitalt. 
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Styret er kjent med at det finnes noen betalingsløsninger for gjennomføring av digitale 
møter, men klubben har ikke økonomi El å beny"e disse. Vi bruker dermed en rimelig 
løsning, men er kjent med at den har noen svakheter som gjør at enkelte Eng kommer El å ta 
Ed. Styret har heller ingen særlig erfaring med å arrangere digitale møter, men velger likevel 
å forsøke de"e for at flest mulig skal få delta i deba"en.  

Innsending av forhåndsstemmer: 
Klubbens lover regulerer at det skal være mulig å sende inn forhåndsstemme ved valg.  
De som ønsker å forhåndsstemme skal beny"e stemmeseddel som er Elgjengelige på 
klubbens ne"sider/Elsendt på mail El å stemme på kandidater de ønsker inn i styret og 
valgkomite. For å sikre kontroll for de som deltar digitalt, vil hvert verv gjennomføres for seg.  

Dersom man har sendt inn forhåndsstemme og dere"er melder seg på for digital deltakelse, 
vil den innsendte forhåndsstemmen forkastes ved møtestart. Det er altså ikke mulig å 
kombinere digital deltakelse og forhåndsstemming.  

Gjennomføring av avstemming ved valg – spesielt for de som forhåndsstemmer: 
På de verv der det er flere kandidater som sEller El valg, enn det som skal velges, skal de som 
forhåndsstemmer i år rangere kandidatene i den rekkefølge de ønsker dem El vervene. 
Dersom du f.eks. se"er Per som nr. 1, Pål som nr. 2, Espen som nummer 3, Kari som nr. 4 og 
Ola som nr. 5 El styreverv, vil din 1. kandidat være den som stemmes frem, helt El denne 
enten er valgt eller strøket. Da vil tellekorpset gå videre El kandidat nummer 2. Det 
forutse"es at dersom du ikke får valgt inn din førstekandidat i valg av styreverv nr. 1, vil du 
fortsa" ønske at denne kandidaten skal inn i ved valg av styreverv nummer 2. De som deltar 
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digitalt og i salen står fri" El å endre standpunkt i forhold El hvem de skal stemme på mellom 
hver valgrunde. 

De to som velges El styreverv 1 og styreverv 2, si"er for to år, mens den som velges El 
styreverv 3, velges for e" år.  

Eks: 
Tellekomiteen teller opp alle stemmer som er avgi" El styreverv nummer 1 (for to år). Det er 
avgi" 100 stemmer (noen i salen, noen som forhåndsstemmer og noen digitalt)- 

Avstemmingen viser at  
- Per har få" 5 stemmer 
- Ola har få" 10 stemmer 
- Kari har få" 12 stemmer 
- Pål har få" 33 stemmer og  
- Espen har få" 40 stemmer.  

Ingen av kandidatene har få" de nødvendige 50 % +1 stemmer og det blir dermed et omvalg 
der den kandidaten som har få" færrest stemmer blir strøket, som i eksempelet er Per. Du  
forhåndsstemte på den kandidaten som fikk færrest stemmer og som blir strøket fra 
deltakelse. I neste valgrunde vil de i salen og som deltar digitalt stå fri" El å stemme på den 
de vil, mens tellekomiteen ser hvem du har sa" opp som nummer 2, nemlig Pål og din 
stemme går El ham. 

I denne andre avstemmingen har flere i salen/digitalt ski_et mening og Espen har få" 60 
stemmer, Pål har få" 30 stemmer, Kari har få" 8 stemmer og Ola har kun få" 2 stemmer. 
Med 100 som har avgi" stemme er dermed Espen valgt. De som forhåndsstemmer vil 
naturlig nok ikke kunne endre sin prioritering. TeoreEsk vil det kunne bli både tre og fire 
valgrunder før vi har få" valgt en kandidat El hvert verv. De"e kan virke tungvint, men våre 
lover krever at forhåndsstemmer skal være med i hver valgrunde og da er de"e den mest 
demokraEske måten å gjøre det på.  

Når så styreverv nummer to skal stemmes over, er Espen valgt og dermed ikke lenger 
deltaker i valget, men Per som ble strøket fordi han fikk færrest stemmer El valg av styreverv 
nr. 1, er igjen med. Nå gjentas prosedyren over. Dersom du har sendt inn forhåndsstemme vil 
du igjen stemme på Per. 

Gjennomføring av avstemming i saker: 
Når ordstyrer åpner en sak for deba", kan både deltakere i salen og de som deltar digitalt, 
tegne seg El innlegg. Det er ikke anledning El å forhåndsstemme i saker. Deltakere i salen gjør 
de"e ved å heve si" nummerskilt, deltakere digitalt ved å reise hånden. Ordstyrer avgjør om 
det blir avstemming ved håndsopprekking eller ved digital avstemming, eller en kombinasjon 
av disse.  
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Styret har forståelse for at flere er usikre på å delta på møtet digitalt og vi innrømmer at vi er 
spente selv. For å forsøke å rydde eventuelle tekniske problemer av veien, inviterer vi El et 
prøveårsmøte Ersdag 29. mars kl. 19.00. Her vil vi så langt vi klarer bistå den enkelte med å 
komme inn og vi vil gjennomføre flere testavstemminger. Her kan du melde deg på 
testmøtet: 

Her kan du melde deg på prøvemøtet. – lenken ligger også Elgjengelig på klubbens ne"sider. 

 

Velkommen ☺ 

Mvh styret. 
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