SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Hei Rettighetshaver i Sarbuvollen Båtforening,
Styret i Sarbuvollen Båtforening inviterer til Årsmøte 2022 som også i år vil bli gjennomført digitalt.
Båtforeningen ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på årsmøtet uansett hvor man er, hvor mye
tid man har og hvor mye man ønsker å engasjere seg i hver enkelt sak og målet er økt deltagelse og
dermed et forsterket demokrati på årsmøtet.
Det digitale Årsmøte 2022 i Sarbuvollen Båtforening er berammet med start
torsdag den 24. mars kl. 09:00 og er åpent fram til fredag 1. april kl. 09:00.
Alle rettighetshavere, A- medlemmer, er stemmeberettigede og vil torsdag 24. mars kl. 09:00 motta
en SMS med lenk til «Årsmøte 2022».
Du logger deg enkelt inn på ved å taste inn ditt mobilnummer, så vil du motta en 4-sifret kode som
du taster inn og som gir deg adgang til å delta på det Årsmøtet 2022.
Når du er logget inn, vil du se når det digitale møtet avsluttes og sakslisten (agendaen) med oversikt
over alle sakene som er til behandling.
I perioden det digitale ordinære årsmøte er åpent (24/3 til 01/4), kan du logge deg på og av så mange
ganger du ønsker. Hver gang du logger deg inn med ditt mobilnummer, får du en ny 4-siffret kode
som du taster inn og gir deg adgang til det ordinære Årsmøtet 2022.
Etter at du har logget inn kan du:
Se sakslisten for det ordinære årsmøtet 2022
Se vedleggene til hver enket sak i sakslisten
Diskutere saker som er på sakslisten, gi dine kommentarer til hver sak på sakslisten
Gi din stemme (for – mot – blank) på sakene som er til behandling
Få en oversiktlig fremstilling av resultatet og stemmegivingen i sakene
Du får altså anledning til å lese nøye gjennom sakspapirene, eventuelt diskutere med andre
rettighetshavere før du stemmer, du kan endre din stemme, du kan gi dine kommentarer i saker og
du kan følge med på fremdriften i avstemningen og se det akkumulerte stemmeresultat i den enkelte
sak.
Avstemmingen:
Avstemming på en enkelt sak har 3 stadier:
- Velg stemmealternativ (for forslaget – mot forslaget – stemmer ikke i saken d.v.s. blank)
- Avgitt stemme
- Se foreløpig resultat:
• Totalt antall stemmer
• Antall stemmer for
• Antall stemmer mot
• Antall blanke stemmer
Husk du kan ikke starte din stemmegivning før etter kl. 09:00 den 24. mars.
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