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Sarbuvollen den 02.03.2023 

 
Hei Rettighetshaver i Sarbuvollen Båtforening, 

 

Styret i Sarbuvollen Båtforening inviterer til Årsmøte 2023 som i år vil bli gjennomført både digitalt, 

som de to siste årene, og med fysisk fremmøte.   

Basert på mottatte råd eller ønske om vi skulle fortsette med digital gjennomføring eller gå tilbake til å 

arrangere årsmøte ved fysisk oppmøte, falt valget på en kombinert løsning.  

 

Det var sterkt ønske om å fortsette med digital gjennomføring av Årsmøtet, men flere savnet det 

sosiale og muligheten for å diskutere / debattere / utdype sakene på dagsorden ved fysisk 

tilstedeværelse. Det fysiske møtet, som er et orienterings / diskusjonsmøte, gjennomføres midt i den 

digitale perioden og siden all avstemning er digital, muliggjør dette at stemmeavgivning kan gjøres 

både før og etter det fysiske møte. 

 

Den digitale delen av Årsmøte 2023 i Sarbuvollen Båtforening åpner søndag den 19. mars kl. 09:00 og 

er åpent fram til mandag 27. mars kl. 09:30 og det fysiske Årsmøte 2023 avholdes på Ekeberg 

Seniorsenter på Høvik torsdag 23. mars fra kl. 19:00 til 21:00. 

 

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. 

 

Alle rettighetshavere, A- medlemmer, er stemmeberettigede og vil søndag 19. mars kl. 09:00 motta en 

SMS med lenk til «Årsmøte 2023».  

Du logger deg enkelt inn på ved å taste inn ditt mobilnummer som du har registrert i båtforeningen, du 

vil så motta en 4-sifret kode som du taster inn og som gir deg adgang til å delta på det Årsmøtet 2023. 

 

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 (19/03 til 27/03), 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 Årsmøtet 2023. 

Etter at du har logget inn kan du: 

Se sakslisten for det årsmøtet 2023 

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) 

Du kan i hele perioden se følgende: 

Totalt antall stemmer 

Antall stemmer for 

Antall stemmer mot 

Antall blanke stemmer 
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Saksdokumenter: 

Vedlagt finner du alle saksdokumenter som du også vil finne på: 

Hjemmesiden www.sarbis.no 

Som vedlegg til relatert sak i den digitale applikasjonen 

 

Har du spørsmål så tar du kontakt med kontoret. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret i Sarbuvollen Båtforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

SBF – Dagsorden til Årsmøtet 2023 

SBF - Styrets Årsberetning for 2022  

SBF - Kontrollkomitéens melding til Årsmøtet for året 2022  

SBF - Resultatregnskap 2022 med revisors revisjonsberetning  

SBF - Styrets kommentarer til Resultatregnskap 2022  

SBF - Styrets forslag til Budsjett 2023  

SBF - Styrets kommentarer til Budsjett 2023  

SBF – Styrets forslag til nytt medlem av Kontrollkomitéen  

SBF – Styrets forslag til medlemmer av Valgkomitéen for styreperioden 2023  

SBF – Valgkomitéens forslag til valg av medlemmer til Styret. 

http://www.sarbis.no/

