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Kjære medlem!
1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SØNDAG 21 MARS 2021
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 offisersforening (AOF). Pga en svært langvarig og tildels uforutsigbar Korona-situasjon med nokså plutselige
tiltak (AOFs Barbara-arrangement nr 2 av 2 måtte avlyses pga dette) legges årsmøtet denne gangen til et
område utenfor det vanlige stedet i Risør, til et område uten smitte (Tettstedet Koppang nord for Elverum
og Rena). Møtet vil finne sted søndag 21.03.2021 kl 1700 og nøyaktig adresse på Koppang kunngjøres tre
dager før møtet. Dersom også dette mot formodning skulle vise seg umulig pga Korona-bestemmelser, vil
møtet gjennomføres på nettet.

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 tiltak rundt innkjøp av bestemannspremier.
4 Uttak av æresmedlem: Foreningen har fått flere henvendelser siden ifjor høst om at det bør tas ut nytt
æresmedlem etter at ett av våre to æresmedlemmer vandret ifjor høst. Mange har ment det er for lenge å
vente til ordinært årsmøte i mai. Årsmøtet bes ta stilling til hvem som skal utnevnes til æresmedlem.
5 Instruktør-kurset og videre retning: Et mindretall av instruktørkursets 5 (fem) elever ønsker å endre
opplegget for kurset, og det vil i tilfelle ikke tillate uteksaminering til sommeren. Etter at NoA over 4 år
ikke har klart å ta fram noe kurs tross purringer, må AOF ta ansvar for å gjøre noe her – vi har også
egne behov framover å tenke på. Styret er usikker på om en dreining av utdanningen nå etter halvveis ut
i kurset vil være en hensiktsmessig dreining av utdanningen, og mener at et klart praktisk fokus og det å
vektlegge og ikke minst øve MYE og LENGE på å i praksis å formidle til andre hva som skal gjennomføres under et saluttkurs, må være det førende for instruktør-kurset. Uenigheten har allerede forsinket
framdriften noe, men ikke mer enn at gjennomføringen fram mot planlagt uteksaminering til sommeren
fortsatt kan gjennomføres. Årsmøtet bes drøfte og deretter treffe beslutning om videre veivalg her.

4.

Kopi av årsmøtepapirer blir delt ut på årsmøtet.

5.

Det blir som vanlig enkel servering ifm møtet. Vel møtt.
mvh
Karl Mevold
Sekretær
(Sign)

Jan Petter Husebye
Formann
(sign)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
:
Karl Johan Mevold, Sekretær, Bjørndalsjordet 1 M, 1270 OSLO, Mob: 9748 6142
Thor Walter Eriksen, Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 OSLO Mob: 9209 9677
Styresammensetning/Kontaktpersoner 01.06.2019-31.05.2021

Pål Heimtoft Walum, Kasserer, Orrhaneveien 7, 1555 SON, Mob 9823 2876
Jan Petter Husebye, Formann, Fjordvn 61c, 1363 HØVIK Mob 9506 1496
Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann
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SAK NR 0 - ifm ekstraordinært årsmøte søndag 21.03.2021
FØR ÅRSMØTET STARTER:
1) Tidsplan for lørdag 20.03.2021 (dagen før ekstraordinært årsmøte), samt for søndag 21.03.2021 – selve dagen for
ekstraordinært årsmøte på Koppang (ev på nettet hvis Koronaen tilsier det), er som følger:
Lørdag 20.03.2021
a Revisor tilbys gjennomgang av medlemsliste på kvelden, hvor representant(er) fra styret er tilstede
Søndag 21.03.2021 på stedet for det ekstraordinære årsmøte:
b kl 1530-1630 kan fullmakter ref pkt 1d gis til registrering hos styret
c kl 1530-1630 foretas det registrering av medlemmer som har møtt
d kl 1630-1640 tilbys fullmakter gitt til øvrige medlemmer til opptelling av revisor etter styreregistrering*.
e kl 1640-1650 tilbys fullmakter gitt til styremedlemmer til opptelling av revisor.
f kl 1650-1700 serveres gratis kaffe og kake/kjeks/twist/vaffel mv
* Ref vedtektene §12 skal …"Fullmakter godkjennes bare dersom de er framlagt en representant for styret før årsmøtet er satt."
g kl 1700 kunngjør styret a) antallet frammøtte medlemmer og… b) …det informeres om antall mottatte fullmakter
h Straks etter kunngjøring kl 1700 ref pkt 1g starter årsmøtet.
2) Mht pkt 1 ovenfor (ifm søndag 21.03.2021), 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 21.03.2021
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.

