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Vedlegg 0 til innkalling til ordinært årsmøte 29.05.2021

offisersforening
Etablert 1896

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAK NR 0 - ifm ordinært årsmøte 29.05.2021
FØR ÅRSMØTET STARTER:
1) Tidsplan for fredag 28.05.2021 (dagen før ordinært årsmøte), samt for lørdag 29.05.2021 – selve dagen for
ordinært årsmøte i Rådyrveien 11, 2480 KOPPANG er som følger:
Fredag 28.05.2021
a Revisor tilbys gjennomgang av medlemsliste på kvelden, hvor representant(er) fra styret er tilstede
Lørdag 29.05.2021 på stedet for det ordinære årsmøte:
b kl 1700-1720 kan fullmakter ref pkt 1d gis til registrering hos styret
c kl 1700-1730 foretas det registrering av medlemmer som har møtt
d kl 1720-1730 tilbys fullmakter gitt til øvrige medlemmer til opptelling av revisor etter styreregistrering*.
e kl 1740-1750 tilbys fullmakter gitt til styremedlemmer til opptelling av revisor.
f kl 1750-1800 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 1800 kunngjør styret a) antallet frammøtte medlemmer og… b) …det informeres om antall mottatte fullmakter
h Straks etter kunngjøring kl 1800 ref pkt 1g starter årsmøtet.
2) Mht pkt 1 ovenfor (ifm lørdag 29.05.2021), 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 godtas.
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 ordinært årsmøte i AOF mai 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 registrerte og
godstående medlemmer (kontingent betalt) / ev liste over produserte medlemskort. Kun registrerte medlemmer
får adgang til årsmøtet.
NB! Fullmakten trenger ikke å være i orginal. Kopi er i orden.

