SAKSPAPIRER
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2020
KOOPERATIVET SA
Tirsdag 26. mai 2020, kl. 17:00-19:00
Avholdes på den digitale plattformen Zoom
Saksliste og dagsorden
Åpning og velkomst v/styreleder Peter Møller
Sak 01 - 20 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 - 20 Valg og valgkomiteens innstillinger
a) Styre
b) Valgkomité
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a) Valg av ordstyrer
Forslag til ordstyrer: Peter Møller
Forslag til referent: Even Ulsnæs
b) Godkjenning av innkalling
Vedtektenes § 7 lyder som følger:
§ 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

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en
tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære
årsmøter.

Ekstraordinært årsmøtet ble kunngjort 30.04.2020
Styret har ikke mottatt noen innsendte forslag.
Saksliste ble sendt ut 19.05.2020
Forslag til vedtak: Innkallingen til ekstraordinært årsmøtet 2020 godkjennes.
c) Godkjenning av dagsorden
Forslag til vedtak: Dagsorden til ekstraordinært årsmøtet 2020 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
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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 - 20 Suppleringsvalg
Valgkomitéen for forrige periode har bestått av: Helene Husmo, Renate Fuglseth og
Kristoffer Westad. Valgkomiteens mandat ble gitt på Kooperativet SAs årsmøte i
2019. På bakgrunn av at en styrekandidat trakk seg og at for få kandidater til
valgkomiteen hadde meldt seg, var det for få kandidater til både styre og valgkomite
å stemme over under årsmøtet 2020.
Valgkomitéens innstillinger:
a) Styre
Valgkomiteen innstiller Fabio Zeiser som styremedlem.
b) Valgkomité
Valgkomiteens innstilling er at valgkomiteen for 2020 skal bestå av Kristoffer
Westad, Erin Dumbauld og Annika Østby.

3

