Ekstraord. årsmøte for 2017
Sakspapirer til møtet on. 23. mai 2018

Studentforeningen Imladris
5699 dager med både lys og mørke

Saksliste:
1

2

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

3

4

Innkallinga har blitt gjort på tavla inne på Imladris’ lokale, Imladris’ hjemmeside,
epost, Google+, Twitter og på Facebook.
A
Tid, sted og dato ble kunngjort ti. 8. mai 2018 på tavla
B
Innkallinga ble videre gjort på hjemmesida og på e-post 9. mai 2018. Dette
ble videreformidlet via nettstedene våre (Google+, Facebook og Twitter)
samme dag.
C
Årsmøtet vedtok 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.

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

Styret foreslår mørkefyrstinna som dirigent.

b

Styret foreslår førstesverdmannen som referent.

c

Til pennevoktere ber styret om forslag.

Oppklare hvem som er i valgkomité
a

I etterkant av protokollføringen av årsmøtet for 2017 er det oppdaget at det er
oppført to ulike valg av valgkomité:
A

onsdag 23. mai 2018

Ifølge årsmøteprotokoll for 2017 punkt 13.c ble valgkomitéen bestående av
leder Ingvild Kristiane Myrvang, medlemmene Erik-Johan Henriksen og
Brage Zylla Riise, og varaene Daniel André Jørgensen og Petter «Quintus»
Johansen gjenvalgt med epic win.
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B

b

5

Ifølge årsmøteprotokoll for 2017 punkt 13.d ble også valgkomitéen bestående
av Ingvild Kristiane Myrvang (ønsket som valgkomitéleder), Ida og Tore (?)
[nattmann Ida Rabben Trælnes og Thor-Arne Sørlie] (valgt som
medlemmer med akklamasjon), Benjamin [Benjamin «trassmester» Eriksen
Bekkevad] (valgt inn som vara i tillegg til gjeldende varamedlemmer),
Petter og Daniel [Petter «Quintus» Johansen og Daniel André Jørgensen]
(gjeldende varamedlemmer).

Vedtaksforslag:
A

Styret foreslår følgende valgkomité:
Leder: Ingvild Kristiane Myrvang
Medlemmer: Ida Rabben Trælnes og Thor-Arne Sørlie
Varamedlemmer: Petter «Quintus» Johansen og Daniel André Jørgensen

B

Herunder følger:
I

Spørsmål og diskusjon.

II

Avstemning.

Behandle årsmøtevedtak sak 2016/9.d.
a

Dette ble lovet tatt opp på ordinært årsmøte i følge innkallingen gjort på Facebook
3. januar 2018, men saken ble aldri behandlet.

b

Vedtaksforslag:
A

Styret innstiller til at årsmøtevedtak i sak 2016/9.d omgjøres.

B

Herunder følger:

onsdag 23. mai 2018

I

Spørsmål og diskusjon.

II

Avstemning.
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