
 

 

FORRETNINGSORDEN - ÅRSMØTET 

 

Styret har bestemt at årsmøtet skal avholdes hos Åssiden Idrettsforening  
(Buskerudveien 54, 3024 Drammen) 

 

Under møtet: 
• Slå av lyden på telefon. Det er veldig forstyrrende med ringe og varsel lyder. 

• Rekk opp hånda om du vil kommentere/spørre om noe underveis. 

  

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 rekk opp handa. Ordstyrer gir ordet til deltakerne i tur og orden. 

• Hvis du vil fremme forslag under selve årsmøte må meddele forslaget skriftlig til dirigenten 

og være signert av medlemmet. 

 

Avstemning: 
• Avstemning skjer ved håndsopprekking. 

• Ev. alternativer blir vist på skjermen. 

 

Ifølge 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 en 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 en pause på om lag 15 min mens sekretariatet 

forbereder avstemningen. 

 

Valg: 
Valgkomiteens innstilling forutsettes lest før møtet. Dersom det kommer andre motforslag 

(benkeforslag), må det foretas skriftlig avstemning. 

 

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. 

 


