Veileder til digitalt årsmøte for Oslo KFU 2. april 2020
Da det ikke er anledning til å samles fysisk i disse tider, vil Oslo KFU avholde sitt ordinære
årsmøte digitalt, i Zoom. Link til møtet deles på mail til alle påmeldte dagen før. Vi anbefaler
å logge seg inn på møtet senest 18.30, så man ser at alt fungerer som det skal. Oslo KFU
åpner møtet allerede kl 18.00 slik at man får testet.
Zoom må lastes ned i forkant, så gjør dette i god tid.
Om noen ønsker å teste møteformen tidligere, gi beskjed, så setter vi opp et lite testmøte
med den/de som ønsker.
På grunn av denne møteformen, vil vi kun behandle de nødvendige sakene som sikrer at
Oslo KFU kan fortsette sin drift også i denne perioden. Sakene er listet opp under. Andre
saker vil behandles i et ekstraordinært årsmøte, som planlegges og innkalles til så snart det
er mulig og forsvarlig. Dette fordi det digitale møtet gir mindre mulighet for god debatt og
meningsutveksling.
Noen kjøreregler som er verdt å merke seg:
• Alle må huske å sette mikrofonen på "mute" for å dempe støy
• De som logger seg på med mobil eller nettbrett bør bruke headset for å unngå ekko
• Man tegner seg til innlegg ved å skrive "innlegg" i chatten. Husk å slå på mikrofonen
når du skal prate. Vi anbefaler å også skru på kamera når du snakker.
• Man kan kun ta ordet én gang i hver sak. Man gis imidlertid anledning til å svare
dersom man får motinnlegg. Styremedlemmer må nødvendigvis kunne svare
nødvendig antall ganger.
• Maksimal taletid er 3 minutter.
• Valg vil foregå via Google skjema. Valgskjema sendes ut på link i chatten når valget
skal gjennomføres.
I og med at årets årsmøte avholdes på Zoom, er det ekstra viktig at alle har lest
årsmøtepapirene på forhånd og at man gjerne har spørsmål man vil stille nedskrevet og klart
til å sende inn.
Vi innleder møtet med et opprop av alle som er påmeldt, for å bekrefte antall
stemmeberettigede tilstede.
Dersom noen opplever problemer med pålogging, lyd eller annet i tjenesten, varsle Live på
telefon 481 45 958.
I sak 1 – 5 vil møteleder legge frem saken med en kort presentasjon, for så å spør om det er
noen som er imot at dette godkjennes eller vedtas. Dersom noen er imot dette, gir man tegn
ved å skrive ”Imot” i chatten. Et vedtak skal, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Dermed må minst halvparten av de stemmeberettigede
skrive ”Imot” for at saken ikke skal godkjennes eller vedtas.

I sak 6, valg av styremedlem, har vi to kandidater. Det avgis stemme i et eget Google-skjema.
Link til skjemaet legges ut i chatten når dette skal gjøres. Avstemningen er anonym, og det
totale antall stemmer må være likt antall stemmeberettigede for at valget skal være gyldig.
Ved feil antall gjøres avstemningen på nytt.
De to som velges til tellekorps, får en ekstra link og blir medeiere av stemmeskjemaet. De
kan dermed se skjemaet både før og etter avstemning samt bekrefte at valget går korrekt
for seg.
Ønsker man innlegg, gir man tegn til dette ved å skrive ”Innlegg” i chatten. På bakgrunn av
erfaringer fra andre digitale årsmøter ønsker vi at innlegg holdes til maks tre minutter.
1: Godkjenne innkalling og saksliste
• Redusert saksliste som følge av situasjonen med covid-19.
• Forslag til vedtak: Godkjent
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og personer til å underskrive protokoll
• Forslag til møteleder: Kristin Nordseth
• Forslag til referent: Marianne Trettenes
• Forslag til tellekorps og underskrift av protokoll: Vi ber om to frivillige til dette. Man
melder seg i chatten når dette blir etterspurt.
3. Vedta Oslo KFUs årsmelding 2019
• Forslag til vedtak: Godkjent
4. Godkjenne Oslo KFUs regnskap for 2019 og budsjett 2020
• Forslag til vedtak: Godkjent
5. Vedta handlingsplan for 2020/2021
• Forslag til vedtak: Godkjent
6. Valg av
! Nestleder (2 år): Kandidat Attia Mirza Mehmood
! Styremedlem (2 år): Kandidater Kjersti Austdal og Sigurd Lydersen
Kandidater som er forespurt og har sagt seg villig, presenteres.

