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Kjære medlem!     
 
 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FREDAG 30 OKTOBER 2020 

1.  Det vises til vedtektenes §13 der det står at ”Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det ønskelig, 
eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Det ekstraordinære årsmøtet innkalles av styret uten 
ugrunnet opphold, med minst 14 dagers varsel. Møtet kan bare behandle de saker som har foranlediget 
innkallingen. Saksliste skal følge innkallingen.”  Det vises videre til tidligere beslutninger om at 
informasjon kunngjøres på våre nettsider og på Facebook.  
 

2.  Med bakgrunn i det ovenstående kalles det herved inn til ekstraordinært årsmøte i Artilleriets offisers-
forening (AOF). Møtet vil finne sted fredag 30.10.2020 i Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 Oslo og 
starter kl 2000.   
 

3.  SAKSLISTE       
1 Godkjenning av innkalling med saksliste     
2 Valg av ordstyrer og referent og to medlemmer til å underskrive protokoll       
 
3 Drøfte og beslutte nivå på hva som kan brukes av midler på etableringen av AOFs Stae Barbara orden – 
   Crecy-ordenen. Ifm det ordinære årsmøtet tidligere i år ble det kun besluttet hva som kunne brukes på 
   medaljer, og selv om vi har holdt oss godt innenfor det, ble det ikke tatt stilling til hva som kunne 
   brukes på selve arrangementet ettersom det på det tidspunktet var usikkert hvordan Korona-pandemien 
   ville utvikle seg, og således usikkert hva man kunne planlegge med. 
 
   På ettersommeren ble det klart at myndighetenes krav om begrensninger mht møtevirksomhet måtte 
   videreføres pga oppblomstring av Koronaen igjen. Dette tilsa at vi pr månedsskiftet september/oktober 
   måtte planlegge å kjøre to gjennomføringer for å få slått et tilstrekkelig antall riddere for kommende 
   arrangementer. Styret har drøftet mulige veier å gå, men ettersom det ikke bare dreier seg om et vanlig 
   Stae Barbara arrangement, men en om etablering av en ny orden - Crecy-ordenen, er vi uansett nødt til å 
   ha kvalitet i gjennomføringen. Og ettersom vi altså må ha to gjennomføringer som vil bli en god del 
   dyrere enn bare én gjennomføring, finner styret det riktig å legge saken fram for medlemmene i et 
   ekstraordinært årsmøte, for drøfting og beslutningstagen der mht hva som tillates brukt av midler.  
 

4.  Kopi av årsmøtepapirer blir delt ut på årsmøtet. 
 

5.  Det blir som vanlig enkel servering ifm møtet. Vel møtt. 
 
mvh 
 
 
Karl Mevold     Jan Petter Husebye 
Sekretær    Formann 
(Sign)     (sign) 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SAK NR 0  -  ifm ekstraordinært årsmøte fredag 30.10.2020 
 
FØR ÅRSMØTET STARTER: 
 
1) Tidsplan for torsdag 29.10.2020 (dagen før ekstraordinært årsmøte), samt for fredag 30.10.2020 – selve dagen for 
ekstraordinært årsmøte i Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 Oslo, er som følger: 
 
   Torsdag 29.10.2020 
a Revisor tilbys gjennomgang av medlemsliste på kvelden, hvor representant(er) fra styret er tilstede 
 
   Fredag 30.10.2020 på stedet for det ekstraordinære årsmøte: 
b kl 1830-1930 kan fullmakter ref pkt 1d gis til registrering hos styret 
c kl 1830-1930 foretas det registrering av medlemmer som har møtt 
d kl 1930-1940 tilbys fullmakter gitt til øvrige medlemmer til opptelling av revisor etter styreregistrering*.  
e kl 1940-1950 tilbys fullmakter gitt til styremedlemmer til opptelling av revisor. 
f kl 1950-2000 serveres gratis kaffe og kake/kjeks/twist/vaffel  
* Ref vedtektene §12 skal …"Fullmakter godkjennes bare dersom de er framlagt en representant for styret før årsmøtet er satt."  
 
g kl 2000 kunngjør styret  a) antallet frammøtte medlemmer og…  b) …det informeres om antall mottatte fullmakter  
h Straks etter kunngjøring kl 2000 ref pkt 1g starter årsmøtet. 
 
 
2) Mht pkt 1 ovenfor (ifm fredag 30.10.2020), vil det bli gjennomgått  
a Hvem det enkelte medlem har med fullmakt for, og 
b om fullmakten er gyldig.  Styret har tidligere fått inn fullmakt som kom på en liten krøllet lapp (!)  
    Bare fullmaktsskjemaer som inneholder aktuelle punkter blir godtatt.  
    For ordens skyld repeteres minstekravene til fullmakter også ifm dette årsmøtet: 
   1 Fullmakten må inneholde navn på det medlem som gir fullmakt, 
   2 Fullmakten må inneholde navn på det medlem som skal få fullmakt,   
   3 Det skal framgå av fullmakten at den gjelder for ekstraordinært årsmøte i AOF 2020  
   4 Det skal framgå av fullmakten hvilken dato den gjelder (kan f.eks påføres skjemaet   
       den dagen årsmøtet faktisk avvikles ifm at fullmaktene tilbys revisor for opptelling) 
   5 Fullmakten skal være signert av fullmaktsgiver 
   6 Fullmakter fra andre enn registrerte medlemmer blir avvist (ref også tidligere årsmøtevedtak) 
 
   NB!  Fullmakter som f.eks er utstedt som "ihendehaver-obligasjoner" ansees ikke gyldige. 
   "Evighets-fullmakter" ansees heller ikke som gyldige. Fullmakten kan kun brukes den dato årsmøtet blir avviklet. 
   Kun registrerte medlemmer godtas som fullmaktsgivere. Kun registrerte medlemmer godtas som 
   fullmaktsmottagere. 
    
   Fullmakter fra medlemmer som likevel møter på årsmøtet etter å ha gitt fullmakt til noen, blir annulert 
   slik at hvert medlem bare har en stemme.  
 
 
3) Mht pkt 1 ovenfor gjøres det oppmerksom på at registrering av frammøte gjøres mot liste over medlemmer  /  
    ev liste over produserte medlemskort. Kun registrerte medlemmer får adgang til årsmøtet.  
 
         NB! Fullmakten trenger ikke å være i original. Kopi er i orden.  
 

 

 


