
 

 

 

 

         Hovedkontor:  Kalfarveien 71 -  5022 Bergen                       Regionskontor:  Hamnegata 18 -  5400 Stord                                     Org. nr: 976 797 086 

         Telefon:   55 55 36 60                  

         E-post: firmapost@elogitbergen.com 

 

                          

              Elektroarbeidernes Fagforening 
               Vestland 

Bergen 4.6.2020 

TIL REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER 
Det innkalles til Årsmøte i Elektroarbeidernes Fagforening: 

 

FREDAG 19. JUNI 2020 KL 1000 
 

Scandic Ørnen – Lars Hilles Gate 18 
Dagsorden:  

1. ÅPNING/KONSTITUERING 
2. BERETNINGER / REGNSKAP 2019 

• Styrets beretning 2019 

• Utvalgenes og Seniorgruppens beretninger 

• Tariffberetning 2019 

• Regnskap 2019 

• Orientering regnskap 2019 K71 AS 
3. BUDSJETT 2020 
4. ÅRSMØTE SJØHUSET 
5. INNKOMNE FORSLAG 

• Søknad om dekning av reise- og overnattingskostnader fra 
pensjonistgruppen. 

• Forslag om kontingentreduksjon fra Karsten Eriksen 

• Forslag om tilslutning Fair Play Bygg Bergen og Omegn fra styret. 

• Forslag om å utvide Montørjentene til 7 personer fra Kværner 

• Uttalelse korona situasjonen og leverandørindustrien fra styret. Blir 
ettersendt. 

6. VALG ETTER VEDTEKTENE 

• Innstilling fra valgkomiteen 

• Forslag tillegg til Montørjentene 
 

Med bakgrunn i den situasjonen vi er inne er det behov for påmelding til årsmøtet slik at vi vet antallet 

for å ivareta smittevern på en god måte.  

 

Påmelding, og bestilling av hotellrom gjøres på denne linken seinest innen 9. juni: 

https://forms.gle/eAXgEUxyxmQtTDey8  
 
Behov for å bestille av reise kontakte Le-Hang / Vigdis på tlf 55553660 eller e-mail: 

firmapost@elogitbergen.com Representanter må ta med kvitteringer for utlagte reiseutgifter.   

 

NB ! Husk å ta med sakspapirene samt dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste. 

 
For styret 

 

 

      Atle Rasmussen                   Øyvind Grindheim 

      Leder                    Sekretær 

https://forms.gle/eAXgEUxyxmQtTDey8
mailto:firmapost@elogitbergen.com
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Årsmøte 2020 Konstituering 

 

Forslag dirigenter:    Sigurd Sævareid og Bård Honningsvåg 

 

Forslag sekretær/protokollskriver: Øyvind Grindheim 

 

Protokollunderskrivere foreslås på møte 

 

Atle Rasmussen sign    Øyvind Grindheim sign 
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              Elektroarbeidernes Fagforening 
               Vestland 

FORETNINGSORDEN 
VED 

REPRESENTANTSKAPSMØTER 
I 

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 
VESTLAND 

 

 

1. Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning Representantskapet ikke vedtar noe annet. 

 

2. Til å lede møtet velges 2 dirigenter. Disse ordner selv sin funksjonstid på 

 møtet. 

 

3. Protokollen føres av den valgte sekretær i Fagforeningen. Det velges 2 representanter til å underskrive 

protokollen. 

 

4. Når ordet forlanges skal dette skje ved bruk av skjema " jeg forlanger  

ordet ". Dette skjema fylles ut og legges på dirigentenes bord. 

Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme punkt på dagsorden. Med unntak av selve 

saksfremleggelsen, begrenses taletiden til 10 min. første gang og  

5 min. andre gang. 

Dirigentene, eller representantene kan fremsette forslag om begrensing i taletiden og strek ved 

inntegnede talere. 

Forslag om strek tas opp til votering med en gang forslaget er fremmet. 

Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 2 ganger, og høyst 2 min. i samme sak. 

 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene underskrevet av forslagsstiller med navn og klubb. Ingen 

nye forslag kan tas opp etter at det er satt strek ved inntegnede talere. 

Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er oppført på sakslisten, kan ikke behandles. 

 

6. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall, dersom ikke vedtektene 

krever 2/3 flertall. 

Såfremt 20 representanter krever det, skal det avholdes skriftlig votering. 

Ved stemmelikhet, ansees forslaget som forkastet (voteringsmåte, se bilag) 

 

7.  I protokollen innføres kun forslagene, avstemmingene, samt de fattede vedtak og talerliste. 

 

8. Dersom mer enn ¼ av de som var fremmøtt ved møtets start forlater møtet, må dette avsluttes omgående 

og styret må vurdere innkalling til et nytt møte. Dette må styret vurdere ut fra gjenstående saker til 

behandling. 

 

9. Permisjon fra møtet, må søkes skriftlig hos dirigenten. 

 

10. Mobiltelefonen skal være slått av under møtet. 
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MERKNADER VEDRØRENDE AVSTEMMING 
 

 

 

Enhver avstemming foregår ved at dirigenten refererer styrets og eventuelle andre fremlagte forslag. Han foretar 

deretter avstemming på følgende måte: 

 
De som stemmer for styrets forslag holder seg i ro, de som stemmer imot (eller alternativt for et annet 
forslag ), viser det ved håndsopprekking. 
 

Det telles opp antall stemmer og tallet føres inn i protokollen. Dersom antallet avgitte stemmer er i nærheten av 

½-parten av de stemmeberettigede, sier dirigenten: 

 

Det foretas kontraavstemming: 
 
De som stemmer for styrets forslag viser det ved håndsopprekning, de som er imot (eller for et alternativt 
forslag), forholder seg i ro. 
 
NB!! En slik kontraavstemming må kun foretas når det kan sies å være tvil om avstemmingsresultatet. 
 

 

Vedrørende valg: 

 

NB!! De som stemmer for valgkomiteens forslag har krav på samme avstemmingsrutine som ved 
saksbehandling, såfremt det ikke foretas skriftlig avstemming. 
Dersom det foreligger flere forslag på kandidater ved valgene skal det som hovedregel nyttes skriftlig 
avstemming. 
 
Ved avstemming over 3 eller flere navn, hvor ingen har fått mer enn 50 % av stemmene, må det foretas 
omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. 

 
 


