Saksbehandlingsfeil
Generalforsamling 2022
Ved gjennomgang av referatet fra Generalforsamling ble det
oppdaget en saksfeil.
Lovendringsforslag nr. 5 som omhandler “Benkeforslag” fikk ikke
kvalifisert flertall (2/3) for vedtektsendringen. Voteringen ble:
For: 91
Mot: 50
Avholdende: 42
Totalt: 183

For at vedtektsendringen skulle gått igjennom krevde det 100
stemmer for. Dette betyr at det manglet 9 stemmer “for” og
lovendringsforslag nr. 5 ble aldri godkjent. Videre betyr det at
benking ikke vil være lov ved neste Generalforsamling med mindre
lovendringen stemmes igjennom ved neste anledning.
Utfordringen ved årets Generalforsamlingen er at det i praksis var
tillatt med benkeforslag fra forsamlingen under valg av nytt styre.
Dette var imot foreningens vedtekter. Dette er svært uheldig da det
kan ha påvirket valget av kandidat og det burde selvfølgelig aldri ha
skjedd.
Det som er viktig fremover er at det er åpenhet og at vi løser dette
på en tilfredsstillende måte for foreningens medlemmer.

Saksgang:
- Saksfeil oppdaget fredag 29. April 2022 kl. 08:50
- Sittende Valkyriestyre ble informert på styremøte fredag 29.
april 2022 kl. 16:00
- Valgkomité, kontrollkomité og Kadett Fjellestad som kom med
lovendringsforslag diskuterte saken mandag 2. mai 2022
- Påtroppende Valkyriestyre ble informert og diskuterte saken
onsdag 4. mai 2022
- De aktuelle kandidatene til vervene ble informert og diskuterte
saken torsdag 5. mai 2022.
Veien videre
Både sittende og påtroppende styre ser seg ikke tjent med å
avholde en ny generalforsamling for å avgjøre hvordan vi skal
håndtere situasjonen. Dette begrunnes i utfordringer i organisering
av ny GF og kadettens hektiske timeplan.
Det som er viktig er at vi får satt et styre som foreningen aksepterer.
Derfor ønsker vi å avholde en elektronisk avstemning via JOYN for
å avgjøre om foreningen mener det er behov med en ekstraordinær
generalforsamling (e.GF) eller ikke.
Voteringen vil foregå tirsdag 10. mai 2022 kl. 16:00-18:00 på Joyn.
Voteringssak: Godkjenner foreningen valget av styret?
For at voteringen skal være gyldig må 50 % av foreningen svare.
Oppnår vi ikke 50 % svar av foreningens medlemmer anser vi ikke
interessen stor nok til å iverksette en ny prosess med e.GF (som
krever 50 % oppmøte). Blir 50 % av stemmene nei må vi holde en
e.GF hvor vi voterer over de aktuelle vervene som ble berørt av
saksfeilen. Blir 50 % av stemmene ja godkjenner foreningen valget
av styret. Blanke stemmer telles som avholdne, men som et svar.
Grunnen til at vi benytter JOYN er for å lettere kunne regulere hvem som får tilgang
til avstemning og forenkle avstemningen.

Spørsmål, forslag eller kommentarer kan tas med Kontrollkomité.
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