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ÅRSMØTE 2022
KOOPERATIVET SA

Torsdag 17. mars 2021, kl. 18:00
Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo

Saksliste og dagsorden

Åpning og velkomst v/styreleder Peter Møller

Sak 01 - 22 Konstituering av årsmøte
a) Valg av ordstyrer og referent
b) Godkjenning av innkalling
c) Godkjenning av dagsorden
d) Telling av antall stemmeberettigede
e) Valg av protokollunderskrivere og tellekorps

Sak 02 - 22 Årsmelding

Sak 03 - 22 Økonomi
a) Regnskap 2021
b) Andelsinnskudd/kontingent
c) Budsjett 2022

Sak 04 - 22 Valg og valgkomiteens innstillinger
a) Styre
b) Valgkomité
c) Regnskapsfører
d) Revisor

Sak 01 - 22 Konstituering av årsmøte

a) Valg av ordstyrer
Forslag til ordstyrer: Peter Møller
Forslag til referent: Even Ulsnæs

b) Godkjenning av innkalling
Vedtektenes § 7 lyder som følger:
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§ 7 Ordinært årsmøte
Årsmøtet er Kooperativets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen
slutten av april måned og innkalles av styret med én måneds varsel med
skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet
skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må
være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer
enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre
annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne årsregnskap, årsberetning og budsjett
2. Foreta valg jmf. § 12
3. Behandle innkomne saker
4. Behandle andre saker som hører under årsmøtet

Årsmøtet ble kunngjort 16.02.2022
Styret har ikke mottatt noen innsendte forslag.
Saksliste ble sendt ut 10.03.2022

Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2022 godkjennes.

c) Godkjenning av dagsorden
Forslag til vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2022 godkjennes.

d) Telling av antall stemmeberettigede
Kun medlemmer av Kooperativet har stemmerett. I henhold til paragraf 7 har ingen
mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre
annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

e) Valg av protokollunderskrivere og tellekorps

Sak 02 - 22 Årsmelding
Årsmelding legges fram på møtet.

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2021 tas til orientering.

Sak 03 - 21 Økonomi
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a) Regnskap 2021
Regnskap legges fram på årsmøtet

Forslag til vedtak: Regnskap 2021 godkjennes og styret fritas for personlig
økonomisk ansvar

b) Andelsinnskudd/kontingent

Kooperativets andelsinnskudd og årskontingent er Kooperativets reelle inntekt. I
2021 har andelsinnskudd og årskontingent vært på 300 kr (310 ink. gebyr).

Forslag til vedtak: Kontingenten endres ikke.

c) Budsjett 2022

Inntekter Budsjett 2022
Årskontingent 103 850,00 kr
Gebyr, til drifting av webshop 21 500,00 kr
Sum inntekter 125 350,00 kr

Kostnader
Gebyr årskontingent 3 427,05 kr
Drift (domene, gruppemøter,
annet) 7 500,00 kr
Bankgebyr 500,00 kr
Koordinator 135 000,00 kr
Regnskapsrådgivning 3 000,00 kr
Arrangement
Utvikling (inkl. annonsering) 20 000,00 kr
Drift av webshop 21 500,00 kr
Sum utgifter 190 927,05 kr

Resultat - 65 577,05 kr

Forslag til vedtak: Budsjett 2022 vedtas

Sak 04 - 22 Valg
Valgkomitéen for inneværende periode har bestått av: Erin Dumbauld, Annika Østby
og Seraina Müller. Valgkomiteens mandat ble gitt på Kooperativet SAs årsmøte i
2021.

Valgkomitéens innstillinger:
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a) Styre
Valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet.

b) Valgkomité
Valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet.

c) Regnskapsfører
I år har Einar Wengen bistått Kooperativet med regnskapsføringen. Det foreslås at
styret gir myndighet til å fortsette å benytte seg av Einar Wengen som
regnskapsfører.

d) Revisor
Ved driftsinntekter over fem millioner kroner inntrer det revisjonsplikt (jf. revisorloven
§ 2-1) for det etterfølgende regnskapsåret. Kooperativet hadde ikke driftsinntekter på
over fem millioner i 2021, og det fremmes derfor ikke forslag til revisor.
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