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1 Valg av ordstyrer og referent 
 
 Som ordstyrer innstilles Marius Aleksander Andersen 
 Som referent innstilles Camilla Løkkeberg 
 
 Forslag til vedtak: 
 Årsmøtet velger Marius Andersen til ordstyrer og Camilla Løkkeberg til referent. 
 
 
 
 

2 Godkjenning av innkalling 
  
 Innkalling er sent ut noe forsinket i henhold til gjeldende vedtekter. 
 
 Sakslisten er lagt frem for medlemmer pr. e-post iht. aktuell frist før årsmøtet. 
 

Årsmøtet skulle normalt sett vært gjennomført i løpet av november forrige år, men 
grunnet blant annet sykdom har dette ikke blitt gjennomført. 

 
 

 Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner innkallingen  
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3 Godkjenning av dagsorden 
 

 
 

Forslag til dagsorden 
1. Valg av ordstyrer og referent 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Godkjenning av dagsorden 
4. Valg av protokollsignaturer 
5. Årsberetning 2017 
6. Regnskap 2017 
7. Arbeidsprogram 2018 
8. Budsjett 2018 
9. Vedtekter 
10. Innkomne forslag 
11. Valg 

a. Klubbleder 
b. Nestleder av klubben 
c. Klubbstyremedlem 
d. Klubbstyremedlem 
e. Eventuell valgkomite 

 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar dagsorden 
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4 Valg av protokollsignaturer 
 
 Det skal velges representanter til å signere årsmøtet protokoll. 

Klubbstyret mener at det er i demokratiets interesse at dette representeres ved et 
flertall av medlemmer, og at klubbstyret derfor ikke er i flertall. 

 
Skulle man senere ved punktet valg forskyve denne dynamikken, må årsmøtet 
vurdere og gjøre eventuelle endringer i denne sammensetningen. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøte velger følgende personer til å signere årsmøteprotokollen 
 

- Marius Aleksander Andersen 
- Karoline Sjøveian 
- Emilie Helle Andersen 
- Elisabeth Mikkelsen 
- Thomas Kingsrød 
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5 Årsberetning 2017 
 

Forrige årsmøte i Negotia Klubb Webhelp Fredrikstad ble gjennomført den 02.03.2017, ved 
dette møtet ble det lagd et omfattende arbeidsprogram for klubben for det kommende året. 

 
Tillitsvalgte 
Følgende var valgt inn i klubbstyret ved årsmøtet 2016 
Marius Aleksander Andersen 
Thomas Hagen Larsen 
Camilla Løkkeberg 
Joakim Wigholm 
 
Etter en personalsak har så Joakim Wigholm valgt å trekke seg fra sitt verv i klubbstyret, og 
klubbstyret ble da gjennom elektronisk valg supplert videre hvor Karoline Sjøveian ble valgt 
inn som klubbstyremedlem. 
 
Informasjon 
Årsmøtet 2016 bestemte at det skulle ut mer informasjon til medlemmer, her må klubbstyret 
vedkjenne at dette er et punkt man kan, og må bli bedre på. Det er en problematikk 
vedrørende hvilken informasjon som noe tidspunkt kan gis videre. Dette er noe vi arbeiderer 
videre for å avklare med hovedorganisasjoner. 
 
Medlemsmøter 
Det skulle gjennomføres minst to medlemsmøter. Det har vært avholdt et medlemsmøte, og 
flere informasjonsmøter for de som har vært omfattet av saken om etterbetaling av 
skifttillegg og overtid. 
 
Prosjekt Fagbrev og Prosjekt CallCenter Network 
Disse prosjektene må sees samlet, da de var nært knyttet til hverandre angående 
gjennomføring. Vi har påstartet dette arbeidet, og vi har hatt møte med tillitsvalgte fra både 
Transcom og TelePerformance. Nå har dette arbeidet stoppet opp som følge av flere 
faktorer, blant annet at TelePerformance som er den klubben med tidligere kunnskap om 
gjennomføring av Fagbrev i bedrift nå flytter ut av fylket. Også usikkerhet vedrørende neste 
år har stoppet arbeidet. 
 
Arbeidstid 
Fjorårets vedtak sier «Få innført en skiftplan for alle ansatte». Og de tillitsvalgte føler dette er 
et punkt hvor man har kommet svært nære målet. 
 
 
Sosiale tiltak 
Ha flere sosiale tiltak for våre medlemmer. Klubbstyret registrerer at det ikke har vært en 
økning i sosiale tiltak i løpet av året, men at vi har akkurat det samme som året tidligere. Det 
har hatt et høyt fokus men ikke latt seg gjennomføre av ulike årsaker. 
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Undersøkelse 
Dette punktet er ikke utført videre. Bakgrunnen for at dette var foreslått som oppgave ved 
forrige årsmøte var at bedriftens fremstilling av hvordan de ansatte hadde det på jobb var 
«penere» enn hva vi faktisk opplevde det. Nå har det kommet flere undersøkelser i ettertid 
som ikke viser dette samme bildet. 
 
Vi mener likevel det kan være fornuftig gjøre noe som dette i fremtiden, for å vite mer om 
hva våre medlemmer mener er bakenforliggende for eventuell trivsel/mistrivsel.  
 
Kurs, opplæring og representasjon 
Thomas Hagen Larsen, Joakim Wigholm, Camilla Løkkeberg og Karoline Sjøveian har alle 
deltatt på 9 dagers kompetanseprogram i regi av Negotias kursavdeling. Dette ser vi oss 
svært fornøyde med.  
 
De tillitsvalgte har også vært representert i  svært mange andre anledninger, her kan vi blant 
annet nevne: 
• Kurs om økonomi og regnskapsforståelse 
• Tillitsvalgtskonferansen 
• Landsmøtet 
• Formøte til Landsmøtet 
• Regionsmøtet 
 
Økt kontingent 
Det var av forrige årsmøte bestemt at vi skulle forsøke ha en lokal kontingent. Klubbstyret 
har av flere årsaker ikke gjennomført dette. Beløpet det var snakk om utgjorde totalt et 
mindre beløp, det var problemer med innkreving av beløp fra PayRoll sin side. Vi har ikke hatt 
umiddelbar behov for midlende, samt at Negotia forbundet selv økte kontingenten i år. 
 
Sak om etterbetaling av overtid- og skifttillegg 
Dette er uten tvil den saken som har tatt mest tid av vårt arbeide det siste året. Det har vært 
gjennomført flere informasjonsmøter til medlemmer, flere forhandlingsmøter med 
motparten, og saken endte til slutt med et forlik. Som forlik flest, betyr dette at ingen part er 
seirende, så også i dette tilfellet. De tillitsvalgte ser seg likevel fornøyd med resultatet, og 
muligheten til å avslutte denne saken. 
 
Kontrolltiltak 
I løpet av året har styret også benytte en del tid på å arbeide med saken angående 
kontrolltiltak. Dette arbeidet har av to årsaker ikke vært aktiv i senere tid, den ene er at 
Joakim Wigholm var den som hadde kompetanse og interesse av å føre denne saken videre, 
men også at vår kontaktperson i Negotia er sykemeldt, og at det er vanskelig drive en stor 
sak som dette videre uten nødvendig kompetanse. Det er likevel et arbeide som må 
fortsettes, da det nå kommer nye svært strenge personvernsregler fra EU som vil trå i kraft 
ila. 2018 
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6 Regnskap 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marius Aleksander Andersen
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7 Arbeidsprogram 2018 
 
 Klubbstyret skal i perioden frem til neste årsmøte gjennomføre følgende: 
 

• Legge til rette for overgang fra Negotia til HK i Norge for alle våre medlemmer og 
stå til disposisjon for alle som ønsker eller trenger dette. 
 

• Gjøre overgangen mest mulig smidig og effektiv for de som er medlem i dag, og 
som blir/er medlem av HK i Norge. 
 

• Kreve Standardoverenkomsten gjeldene ved Webhelp Norway. 
 

• Sette seg grundig inn i Standardoverenkomsten og knytte til seg en kontaktperson 
i HK. 
 

• Gjennomføre sosialt arrangement så snart det lar seg gjennomføre. 
 

• Øke den totale medlemsmassen med 10 personer. 
 

• Melde fra til Brønnøysund angående de nødvendige endringer. 
 

• Ha den nødvendige kontakten med Negotia i forbindelse med overgang. 
 

 

 
 
 
 Forslag til vedtak: 
 Årsmøtet vedtar punkter på arbeidsprogrammet som de foreligger. 
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8 Budsjett 2018 
 
 
 
 
 
100 - Inntekter       

 110 - 3% midler  kr 20 000,00 

 120 - Medlemskontigent  kr 0,00 
  130 - Andre inntekter   kr 2 000,00 

    kr 22 000,00 
200 - Medlemsaktivitet       

 210 - Møtevirksomhet  -kr 4 000,00 

 220 - Sosiale aktiviteteter -kr 10 000,00 
  290 - Andre utgifter medlemsaktivitet -kr 1 000,00 

    -kr 15 000,00 
800 - Administrative kostnader     

 810 - Kontorrekvisita e.l.  -kr 5 000,00 

 820 - Tjenester el. Abonnement -kr 2 400,00 
  830 - Andre administrative kostnader -kr 1 000,00 

    -kr 8 400,00 
900 - Øvrige kostnader       
  910 - Andre øvrige kostnader -kr 1 000,00 

 SUM     -kr 2 400,00 
 
 
 
 
 Forslag til vedtak: 
 Budsjettet godkjennes slik det foreligger. 
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9 Vedtekter 
 

§ 1 - KLUBBENS NAVN  
Klubbens navn er Negotia klubb Webhelp Fredrikstad HK-KLUBBEN WEBHELP 
FREDRIKSTAD og ble stiftet 09.12.2015  

§ 2 - FORMÅL  
HK-KLUBBEN WEBHELP FREDRIKSTAD er en sammensluttning av HK-medlemmene i 
bedriften. Formålet er å ivareta medlemmenes interesser  så effektivt som mulig. 
Gjennom klubben samordnes medlemmenes interesser på en demokratisk måte. 

Lokal klubb for Negotias medlemmer som jobber med Webhelp Fredrikstad. Skal 
ivareta deres lønns og arbeidsvilkår som arbeidstakere og arbeide for deres 
interesser  

§ 3 - JURIDISK ENHET  
Klubben er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset 
ansvar for gjeld.  

§ 4 - MEDLEMMER  
Alle medlemmer av Negotia HK, som jobber ved Webhelp Fredrikstad regnes som 
medlem av NEGOTIA KLUBB HK-KLUBBEN WEBHELP FREDRIKSTAD.  

Ved overgang i 2018 vil interesser av de som har medlem pr. 01.01.2018 også regnes 
som medlem. Etter 15.02.2018 kreves likevel et aktivt medlemskap hos HK i Norge 
for videre delta i klubben. 

§ 5 - STEMMERETT OG VALGBARHET  
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Øvrige 
medlemmer av Negotia HK vil ha møterett ved møter, men ikke stemmerett.  

§ 6 - KONTINGENT  
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller 
andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et 
medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.  

§ 7 - TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE  
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.  
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§ 8 - ÅRSMØTE  
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholder hvert år, normalt før 1. mars. 
Årsmøte behandler styrets beretning, regnskap, innkomne forslag samt foretar valg 
av klubbstyre og eventuell valgkomité. 

Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og alle medlemmer kan møte. 
Firsten for å levere forslag til årsmøtet skal være 1 uke før. Dette må opplyses i 
innkallingen. Forslag om ikke er innkommet til styret inne friste, kan ikke forlanges 
behandlet. 

Alle saker avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som 
forkastet. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall.  

Årsmøtet, som holdes hvert år i november måned, er klubbens høyeste myndighet. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene 
og/eller ved kunngjøring i pressen.  

Forslag som skal behandles ved årsmøtet skal være sendt til klubbstyret senest to 
uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 
en uke før årsmøtet. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 
og/eller andre til å være til stede. 

Årsmøtet er vedtaktsført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 
Ingen har mer enn én stemme og stemmegivning kan (eventuelt kan ikke) skje ved 
fullmakt. Møteleder velges av årsmøtet. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 
3⁄4 av de fremmøtte krevet det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak 
om godkjenning av saksliste.  
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§ 9 - STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET  
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke 
avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.  
Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. 

Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall 
forskjellige kandidater som det skal veldes velges ved vedkommende avstemming. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller 
annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som 
ikke avgitt.  
 
§ 10 - ÅRSMØTETS OPPGAVER  

Årsmøtet behandler følgende: 1. Beretning  

§ 11 -  

2. Regnskap 
3. Innkomne forslag 
4. Fastsette eventuell ekstrakontingent 5. Budsjett 
6. Valg:  

a) Leder og nestleder 
b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)  

Årsmøtet behandler følgende: 

1. Beretning 
2. Regnskap 
3. Innkomne forslag 
4. Arbeidsprogram 
5. Lokal kontingent 
6. Budsjett 
7. Valg 
a. Klubb-leder 
b. Nestleder i klubben 
c. Klubbstyremedlem(mer) 
d. Vara Klubbstyremedlem(mer) 
e. Eventuell Valgkomite 
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§ 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

Ekstraordinært årsmøte holdes når klubbstyret bestemmer det, eller minst 1/3 av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det.  

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25% av medlemmene 
krever det. Slikt årsmøte innkalles med 2 dagers varsel, og kan bare behandle saker 
som var foranledningen til innkallelsen. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers 
varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 
kunngjort i innkallingen.  
 
§ 12 - KLUBBSTYRET  
Klubben ledes av klubbstyret på 4 medlemmer. Klubbstyret er høyeste myndighet 
mellom årsmøtene. 

Styret er vedtaksført når halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet, 
gjør lederens stemme utslaget.  
 
Klubbstyret skal:  

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide instruks for disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til 
de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.  
4. Representere klubben utad.  

Klubbstyret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av 
klubbstyremedlemmene forlanger det. 

Styret leder klubben i samsvar med klubbens, avdelings, regionens og forbudnet 
vedtekter og vedtak. Og representerer klubben ovenfor bedriftsledelsen og 
avdelingen/regionen/forbundet. 

Styret har ansvaret for å gjennomføringen av uravstemningen i forbindelse med 
tariffoppgjørene, ved å sørge for at avstemningen foregår etter de fastsatte regler og 
sikre at alle som har stemmerett får anledning til å stemme. 

Klubbstyret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak 
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens 
stemme dobbelt. 
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Klubbens signatur tegnes av minst to av klubbstyrets medlemmer i felleskap.  

Klubbstyret skal snarest, og innen 14 dager etter årsmøtet underrette bedriftledelsen 
og  

§13 – MEDLEMSMØTER 
Medlemsmøter holdes etter behov, og når 1 av klubbstyrets medlemmer eller minst 
25% av medlemmene krever det. 

§ 14 - VEDTEKTSENDRING  
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene.  
 
§ 15 - OPPLØSING, SAMMENSLUTNING OG DELING  
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt med minst 2/3 flertall1. Innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 
For at oppløsning sal skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan 
velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges 
til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.  

Klubbens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål klubben 
arbeider for å fremme ved at:  

• Tildele midler til tilsvarende klubb først ved bedriften internt, men om dette ikke er 
mulig, fordeles midlene til tilsvarende forening i lignende bedrift, samme bransje.  

Ingen medlemmer har krav på klubbens midler eller andel av disse.  
Sammenslutning med andre klubben eller deling av klubben anses ikke som 
oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendring, jf. § 
13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen 
som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes 
samtykke fra foreningens kreditorer.  

1 Stemmereglene for oppløsning før følge regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 14.  
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§ 1 - KLUBBENS NAVN  
Klubbens navn er HK-KLUBBEN WEBHELP FREDRIKSTAD og ble stiftet 09.12.2015  

§ 2 - FORMÅL  
HK-KLUBBEN WEBHELP FREDRIKSTAD er en sammensluttning av HK-medlemmene i bedriften. 
Formålet er å ivareta medlemmenes interesser  så effektivt som mulig. Gjennom klubben samordnes 
medlemmenes interesser på en demokratisk måte. 

§ 3 - JURIDISK ENHET  
Klubben er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.  

§ 4 - MEDLEMMER  
Alle medlemmer av HK, som jobber ved Webhelp Fredrikstad regnes som medlem av HK-KLUBBEN 
WEBHELP FREDRIKSTAD.  

Ved overgang i 2018 vil interesser av de som har medlem pr. 01.01.2018 også regnes som medlem. 
Etter 15.02.2018 kreves likevel et aktivt medlemskap hos HK i Norge for videre delta i klubben. 

§ 5 - STEMMERETT OG VALGBARHET  
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Øvrige medlemmer av HK vil 
ha møterett ved møter, men ikke stemmerett.  

§ 6 - KONTINGENT  
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og 
kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før 
skyldig kontingent er betalt.  

§ 7 - TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE  
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.  

§ 8 - ÅRSMØTE  
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholder hvert år, normalt før 1. mars. Årsmøte 
behandler styrets beretning, regnskap, innkomne forslag samt foretar valg av klubbstyre og eventuell 
valgkomité. 

Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og alle medlemmer kan møte. Firsten for å levere 
forslag til årsmøtet skal være 1 uke før. Dette må opplyses i innkallingen. Forslag om ikke er 
innkommet til styret inne friste, kan ikke forlanges behandlet. 

Alle saker avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet. Endringer i 
vedtektene krever 2/3 flertall.  

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller andre til å 
være til stede. 

Årsmøtet er vedtaktsført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer 
enn én stemme og stemmegivning kan (eventuelt kan ikke) skje ved fullmakt. Møteleder velges av 
årsmøtet. 
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Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3⁄4 av de 
fremmøtte krevet det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av 
saksliste.  
 
§ 9 - STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET  
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av 
de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.  
Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. 

Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige 
kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller 
som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller 
ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  
 
§ 10 - ÅRSMØTETS OPPGAVER  

Årsmøtet behandler følgende: 

8. Beretning 
9. Regnskap 
10. Innkomne forslag 
11. Arbeidsprogram 
12. Lokal kontingent 
13. Budsjett 
14. Valg 
a. Klubb-leder 
b. Nestleder i klubben 
c. Klubbstyremedlem(mer) 
d. Vara Klubbstyremedlem(mer) 
e. Eventuell Valgkomite 

§ 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25% av medlemmene krever det. Slikt 
årsmøte innkalles med 2 dagers varsel, og kan bare behandle saker som var foranledningen til 
innkallelsen. 
 
§ 12 - KLUBBSTYRET  
Klubben ledes av klubbstyret på 4 medlemmer. Klubbstyret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret er vedtaksført når halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet, gjør lederens 
stemme utslaget.  
 
Klubbstyret skal:  

5. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
6. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks 
for disse. 
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7. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de enhver tid 
gjeldende instrukser og bestemmelser.  
8. Representere klubben utad.  

Klubbstyret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av klubbstyremedlemmene 
forlanger det. 

Styret leder klubben i samsvar med klubbens, avdelings, regionens og forbudnet vedtekter og vedtak. 
Og representerer klubben ovenfor bedriftsledelsen og avdelingen/regionen/forbundet. 

Styret har ansvaret for å gjennomføringen av uravstemningen i forbindelse med tariffoppgjørene, ved 
å sørge for at avstemningen foregår etter de fastsatte regler og sikre at alle som har stemmerett får 
anledning til å stemme. 

Klubbens signatur tegnes av minst to av klubbstyrets medlemmer i felleskap.  

Klubbstyret skal snarest, og innen 14 dager etter årsmøtet underrette bedriftledelsen og  

§13 – MEDLEMSMØTER 
Medlemsmøter holdes etter behov, og når 1 av klubbstyrets medlemmer eller minst 25% av 
medlemmene krever det. 

§ 14 - VEDTEKTSENDRING  
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært 
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  
 
§ 15 - OPPLØSING, SAMMENSLUTNING OG DELING  
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall1. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan 
velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.  

Klubbens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål klubben arbeider for å 
fremme ved at:  

• Tildele midler til tilsvarende klubb først ved bedriften internt, men om dette ikke er mulig, fordeles 
midlene til tilsvarende forening i lignende bedrift, samme bransje.  

Ingen medlemmer har krav på klubbens midler eller andel av disse.  
Sammenslutning med andre klubben eller deling av klubben anses ikke som oppløsning. Vedtak om 
sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse 
utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved 
sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.  

1 
Stemmereglene for oppløsning før følge regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 14.  
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10 Innkomne forslag 
 
 Innkomme forslag vil styret fremlegge årsmøtet under møtet. 
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13 Valg 
 
 Følgende verv er på valg: 
 

o Klubbleder 
o Nestleder i klubben 
o Klubbstyremedlem 
o Klubbstyremedlem 
o Eventuell valgkomite  

(avhenger av behandling av vedtekter) 
 
 

Følgende kandidater er kjent til vervene: 
 
 Klubbleder 
  Marius Aleksander Andersen 
 
 Nestleder i klubben 
  Thomas Hagen Larsen 
 
 Klubbstyremedlem 
  Camilla Løkkeberg 
 
 Klubbstyremedlem 

   Karoline Sjøveian 
 
 
 
 Forslag til vedtak: 
 De kandidater som har stilt seg til disposisjon for valgbare verv velges inn. 

Årsmøtet vurderer at man ikke har behov for en valgkomite i vår klubb på 
gjeldende tidspunkt. 

 
 
 


