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ÅRSMØTET  
Ref. Vedtekter for Slekt og Data Haugaland vedtatt på Årsmøtet 2021, 14. mars 2022 
 
§ 15. Generelt 

Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret med årlige årsmøter. Årsmøtet avholdes innen utgangen 
av mars måned, og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst seks ukers varsel. 

Forslag til saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt 
til styret senest fire uker før årsmøtet. 

Innkalling med dagsorden og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene og Slekt og Data 
senest to uker før årsmøtet på organisasjonens nettside og per e-post. 

Dersom distriktslaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i vedtektene, kan Slekt og Data innkalle til 
årsmøte. 
 
§ 16. Deltakelse og stemmeberettigede 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når fremmøtte stemmeberettigede er minst én mer enn fremmøte 
styremedlemmer, inkludert medlemmenes eventuelle fullmakter. 

På årsmøtet kan ett medlem stemme med skriftlig fullmakt for ett, og kun ett annet medlem, for øvrig 
har fremmøtte medlemmer en stemme hver. Skriftlig fullmakt skal være registrert hos 
fullmaktskomiteen i forkant av møtet. Styret fungerer som fullmaktskomité. 

Slekt og Data har anledning til å delta på årsmøtet med en representant med talerett. 
 
Saker som behandles på årsmøtet  

1. Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter. 
2. Valg av møteleder, samt en person til å skrive protokoll og to til å undertegne protokollen. 
3. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
4. Styrets beretning om siste års virksomhet 
5. Regnskap med revisors beretning 
6. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid. 
7. Budsjett for inneværende år 
8. Innkomne saker 
9. Vedtektsendring for Slekt og Data Haugaland  
10. Valg av:  

 Leder for ett år (jfr § 9) 
 Styremedlemmer for to år (jfr § 9) 
 Revisor for to år 
 Valgkomité for ett år  
 Valg av delegater med vararepresentanter til Slekt og Data sitt landsmøte (i år med 

landsmøte). Ved forfall av de valgte representanter, kan styret velge ny representant uten at 
denne må velges av årsmøtet. 

 
Stemmegivning 

Vedtak på årsmøtet skjer med alminnelig flertall. 
 
Ved stemmelikhet for valg til tillitsverv foretas omvalg, men om det fortsatt er stemmelikhet avgjøres 
valget ved loddtrekning. Ved stemmelikhet ved valg av varamedlemmer foretas loddtrekning etter 
første avstemming. Om minst to medlemmer krever det, kan avstemninger foregå skriftlig. 


