Ekstraord. årsmøte for 2018
Sakspapirer til møtet lø. 26. oktober 2019

Studentforeningen Imladris
6234 dager forskriftsmessig håndspålegging

Saksliste:
På vegne av styret for Imladris, avleverer ridder mørkefyrste V klemmefyrste forhenværende
førstesverdmann Tor-Ivar Krogsæter herved medlemmene denne vennlige innkallinga til årsmøte,
kakespisefest og nyttårsallehelgensfest. Kom og ha det artig! Alle som vil får klem. Det kan hende det
også avkreves noen ekstra klemmer (fordi jeg har lov).
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Godkjenne de stemmeberettigede.
a

Nominativ registrering av alle med stemmerett.

b

Nominativ registrering av også dem med bare møte- og/eller talerett.

Godkjenne innkallinga, saksliste og forretningsorden.
a

b

c

Innkallinga har blitt gjort på tavla inne på Imladris’ lokale, Imladris’ hjemmeside,
e-post, Discord, Twitter og på Facebook.
A
Tid, sted og dato ble kunngjort ma. 7. oktober 2019 på tavla
B
Innkallinga ble videre gjort på hjemmesida og på e-post samme dag. Dette
ble videreformidlet via nettstedene våre (Twitter og Facebook) samme dag,
og for øvrig videreformidlet via Discord-kanalen.
C
Årsmøtet har vedtatt at innkalling også skulle sendes ut på faks. Siden ingen
medlemmer har vært ansvarlige nok til å oppgi faksnummeret sitt,
fraskriver styret seg ansvaret for å ikke ha sendt innkallinga per faks.
Saksliste: Se sak 4 og 5. Ingen saker som ikke er meldt inn på forhånd kan tas opp,
jf. vedtektenes § XIX. bokstav c: «Kun saker som har blitt annonsert sammen med
innkallinga, skal behandles av det ekstraordinære årsmøtet.»
Forretningsorden:
Vedtak kan ende som enten
A

«epic win» – énstemmig vedtatt; eller

B

«win» – vedtatt med flertall, men ikke énstemmig; eller

C

«fail» – vedtaksforslaget nedstemt, men ikke énstemmig; eller

D

«epic fail» – vedtaksforslaget énstemmig nedstemt.

Videre har enhver som ønsker anledning til å ta ordet, gjerne ved å rekke opp
hånda. Saker er ment å diskuteres på formelt korrekte, men gjerne pedantiske,
kverulerende måter som bidrar til fellesfilosofisk utvikling av nye, sarte sjeler; dette
er ei uskreven medlemsplikt (men nå står det skrevet, så …)

3

Velge dirigent, referent samt 2 – to – pennevoktere fra de tilstedeværende
medlemmene til å underskrive protokollen.
a

Styret foreslår mørkefyrsten som dirigent. Andre som ønsker kan melde seg.

b

Styret foreslår førstesverdmannen som referent. Andre som ønsker kan melde seg.

c

Til pennevoktere ber styret om forslag.
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Offisiell innsetting av mørkefyrste Jonas X «minor» Fladset Hoel
a

Det ble på årsmøtet for 2018 aldri gjennomført offisiell innsetting av sittende
såkalte mørkefyrste. Imladris kan ikke ha en såkalt såkalt mørkefyrste.
Vedtektenes § XVIII bokstav k sier at:
Når en mørkefyrste abdiserer og en ny mørkefyrste trer inn, skal dette
gjøres som en høytidelig seremoni i henhold til årsmøtevedtak 2012–
2013.10.a.III, som beskrevet i statuttenes § XIX Seremonier.
Da vedtektene ikke er oppdatert med riktig henvisning til statuttene, står denne
beskrivelsen nå i statuttenes § XXVII, der følgende er beskrevet (og merk
bokstav b):
a
Når mørkefyrsten abdiserer og en ny mørkefyrste skal inntre, skal
følgende seremoni følges, i henhold til årsmøtevedtak 2012–2013.10.a.III:
1.

Den nye mørkefyrsten kneler for den sittende mørkefyrsten.

2.
Den sittende mørkefyrsten slår den nye mørkefyrsten til
mørkefyrste ved å legge mørkefyrsteøksa på venstre skulder, så
høyre.
3.
Den nye mørkefyrsten kysser deretter den sittende
mørkefyrstens ring, fortsatt knelende.
b
Kun når dette er gjort i årsmøtets nærvær, er vervet offisielt overlatt
til den nye mørkefyrsten.
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b

For å rette på dette, gjennomføres seremonien av tilstedeværende mørkefyrste med
høyest ansiennitet (altså den mørkefyrsten som har tidligst i rekka).

c

Når seremonien er fullført, jubler forsamlinga under tvang, med trussel om øm
pisking av meister Erik i storinkvisitøsas hånd.

Spise goblinkake
a

I statuttenes § XXXVIII bokstav e står det at «Store fester må ha kake.»

b

Årsmøtet er en fest.

c

Årsmøtet har tradisjon om å spise goblinkake. Vi håper ridder ekstra langfingra
snotling Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen vil benåde oss med konditorkunstene våre.

d

Kake spises. Forsamlinga jubler (og Øystein smiler med meister Erik).

Nyttårsfesten 2019 (bedre seint enn aldri), nå nyttårsallehelgensfesten 2019
a

Det er òg tradisjon at medlemmene gis en fest på nyåret: en «velkommen tilbake til
nyttsemester». Dette er den imladriske juletrefesten.

b

Styret greide ikke å gi medlemmene festen de hadde tradisjonelt krav på.

c

Festen gis nå. Ikke klag.

d

Premie til beste kostyme er fint å håpe på!
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