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EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2022
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Onsdag 17. august 2022, kl. 17:00
Zoom

Saksliste og dagsorden

Åpning og velkomst v/styreleder Peter Møller

Sak 01 - 22 Konstituering
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 Vedtekter

Sak 03 - 22 Økonomi
a) Kontingent

Sak 04 - 22 Valg
a) Valgkomité
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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 § 8 lyder som følger:

§ 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.

Årsmøtet ble kunngjort 17.07.2022
Styret har ikke mottatt noen innsendte forslag.
Saksliste ble sendt ut 10.08.2022

Forslag til vedtak: Innkallingen til ekstraordinært årsmøtet 2022 godkjennes.

c) Godkjenning av dagsorden
Forslag til vedtak: Dagsorden til ekstraordinært 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 Vedtekter
Forslag fra styret til ny § 4:

Ved innmelding betales et andelsinnskudd tilsvarende kontingentsatsene. For
påfølgende perioder betales en årlig eller halvårlig medlemskontingent med varighet
på henholdsvis tolv og seks måneder fra innbetalingsdato.

Andelsinnskuddet og kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
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Fortsatt medlemskap forutsetter at medlemskontingent er innbetalt. Dersom
medlemskontingenten ikke innbetales bortfaller også alle rettigheter knyttet til
andelsinnskuddet

Det føres medlemsregister med navn, fødselsdato og adresse. Medlemskap i
Kooperativet er åpent for alle. Medlemskap forplikter til deltagelse i Kooperativets
drift. Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved
utmelding. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemskapet er personlig og kan overføres med styrets godkjennelse.

Forslag til vedtak: Forslag til endring av vedtektene vedtas.

Sak 03 - 22 Økonomi

a) Kontingent

Forslag til vedtak: Kontingenten for 12 måneder settes til 310 kr og for 6 måneder til
205 kr.

Sak 04 - 22 Valg

a) Valgkomité
Styret presenterer forslag til å supplere valgkomiteen på møtet.
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