
 
 

FORRETNINGSORDEN - ÅRSMØTET 2021 
 
Styret har bestemt at årsmøtet 2021 skal avholdes på «Teams». Det gjør at vi må ha noen 
kjøreregler som er annerledes enn på et årsmøte med fysisk frammøte. 
 
Under møtet: 

• Ha mikrofonen dempet unntatt når du skal snakke. 
Det er veldig forstyrrende med bakgrunnslyder fra «de tusen hjem». 

• Ha kameraet avskrudd. 
Noen møtedeltakere har dårlig nett. Overføring av video bruker opp bandbredde og gjør at 
disse deltakerne vil få «hakking» i lyden ved videobruk. Dessuten skal skjermen brukes til å 
vise dokumenter. 

 
Behandling av sakene: 
Utsendte dokumenter forutsettes lest på forhånd. Årsberetninger, regnskap og budsjett vil ikke bli 
lest høyt. Disse sakene tas opp punkt for punkt med adgang til å stille spørsmål og fremme andre 
forslag. 

• Du ber om ordet ved å bruke «Rekk opp handa» i «Teams». Ordstyrer gir ordet til deltakerne 
i tur og orden. 

• Hvis du vil fremme forslag, skriver du forslaget i chaten.  
 
Avstemning: 

• Avstemning skjer ved håndsopprekking. 
• Ev. alternativer blir vist på skjermen. 

I følge klubbens lover er det anledning til å kreve skriftlig avstemning. Hvis det skjer, blir det 
utarbeidet et digitalt skjema som legges ut på nettet. Lenke til avstemningen legges i chat. 
Det krever litt arbeid å forberede ei slik avstemning. Styret vil derfor på det mest innstendige be om 
at medlemmer som vil kreve skriftlig avstemning i en sak, gir styret beskjed om dette seinest dagen 
før møtet. Skulle kravet komme i møtet, vil det bli ei pause på om lag 15 min mens sekretariatet 
forbereder avstemningen. 
 
Valg: 
Valgkomiteens innstilling forutsettes lest før møtet. Dersom det kommer andre forslag, må det 
foretas skriftlig avstemning. Igjen ber styret om at motforslag (benkeforslag) til valgkomiteens 
innstilling sende inn seinest dagen før møtet. I motsatt fall må det tas pause mens avstemning 
forberedes. 
 
Taletid: 

• Ingen får ordet til samme sak mer enn 3 ganger. Maksimal taletid er: 
◦ Første gang: 5 min 
◦ Annen gang; 3 min 
◦ Tredje gang: 2 min 

 
Uavhengig av dette har møteleder og styrets medlemmer anledning til å svare på konkrete spørsmål 
som blir stilt under behandling av sakene. Svarene skal være kortfattet og kun omhandle det 
spørsmålet dreier seg om. 
 


