Årsmøte i Geokaperne fra Agder
Søndag 14.02.2016 kl. 1400
Sted: Horisonten, Lillesand

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2

a. Valg av møteleder
b. Valg av referent
c. Valg av ett medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder og referent
d. Valg av to personer til tellekorps

3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne saker


Vedtektsendringer (vedlagt sammen med nøkkel til avstemningspunkter)

6. Valg av medlemmer til styret
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomité (2 medlemmer)
9. Avslutning

Beskrivelse av forslaget til vedtektsendringer
Innspillet til endringer i Geokaperne fra Agders vedtekter ligger vedlagt, og er formulert slik at
eksisterende tekst og formuleringer har beholdt svart farge dersom teksten ikke er berørt av
endringer.
Det som ønskes fjernet fra vedtektene er markert i rødt, med gjennomstreking. Enkelte
kommentarer er tilføyd med parenteser i rødt, uten gjennomstreking.
Tekst, punkter og avsnitt som ønskes tilføyd til vedtektene er markert i grønt.
Følgende nøkkel foreslås i forbindelse med avstemningen. Inndelingen er gjort tematisk, og er
referert til med penn på vedlegget, enten foran avsnittene eller underveis dersom det bare
enkeltformuleringer berøres. Dersom punkter går igjen over flere sider, er dette spesifisert i listen.

#1 Retting av skrivefeil, begreper og formuleringer. Disse endringene skal ikke medføre endringer i
innholdet/betydningen av paragrafen eller avsnittet. Endringene stemmes over i helhet (Side 15). Tolkning av § 8-1 avklares før endringer gjøres gyldige for § 8.
#2 Foreningens nummer i Brønnøysundregistrene.
#3 Formalisering av hjemmesiden som foreningens ansvar.
#4 Ny definisjon av aktivitet.
#5 Nye regler for hvem som kvalifiserer som medlem (Side 1 og 2).
#6 Formalisering av hvordan innmelding foretas.
#7 Formalisering av medlemskontingent; hvem skal betale, medlemsperiode, hvor endringer i den
vedtas, og hvordan stemmerett er knyttet opp mot denne (Side 2-4).
#8 Ny frist for årsmøtet.
#9 I utgangspunktet en formuleringsendring, men innholdet vil bli noe endret. «Alminnelig flertall»
vil si at det uansett skal være mer enn 50 % stemmer for. «Simpelt flertall» er det flertallet som
oppstår ved flere alternativer, der ett alternativ får flest stemmer, men likevel er under 50 %. For
å få alminnelig flertall må da antallet alternativer reduseres til to før endelig avstemning foretas.
#10 Styrets sammensetning flyttes til § 3-2.
#11 Vedtektene justeres for et færre antall styremedlemmer.
#12 I utgangspunktet en formalisering og presisering av praksis.
#13 Punktet hører ikke under agenda for årsmøtet, og flyttes ifm. #1 og #10. Det stemmes over den
nye ordlyden (Side 3 og 4).
#14 Formalisering av gjeldende praksis angående styremøter.
#15 Formalisering av styrets valgperioder, og hvilke roller som skal på valg til hvert årsmøte. Det er
gjort noen endringer fra tidligere praksis for å gi jevnere fordeling av valgperiodene (Side 3 og 4).
#16 Avhengig av at #6 vedtas. Stemmeretten fastsettes å knyttes til individer, ikke nick/konto.
#17 Punktet er relevant dersom #5 vedtas, ellers av begrenset betydning.
#18 Formalisering; revisor og kasserer skal etter norsk lov være fylt 18 år. Punktet utvider dette til
også å gjelde alle styremedlemmer.
#19 Nytt avsnitt som slår fast habilitetsspørsmål.
#20 Presiseringer og bedre konsistens angående fri bruk av logoer og effekter (Side 4 og 5).
#21 Nytt avsnitt angående salg og distribusjon av effekter.

