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§11 Dagsorden og stemmerettsregler på årsmøte 

 

På fjorårets årsmøte ble det besluttet at det skulle åpnes opp for elektronisk avstemming i forkant. Det ble 

da diskutert hva om det kommer benkeforslag. Ledelsen i SRF foreslår derfor følgende tilføying i vedtekt §11: 

Ved benkeforslag er det de fremmøttes stemmer som er tellende. 

Resten av vedtekten står som den er:  

§11 Dagsorden og stemmerettsregler på årsmøte 

Årsmøte behandler: 

• Styrets årsberetning 

• Årsregnskap 

• Revisor og desisorers beretning 

• Medlemskontingenter 

• Øvrige saker som et eller flere medlemmer skriftlig har fremlagt for styret minst en måned før 

årsmøtet 

• Valg 

Årsmøte velger: 

• Styrets leder 

• Styrets nestleder 

• Inntil 4 styremedlemmer 

• 3 varamedlemmer for styremedlemmene 

• Revisor 

• 2 Desisorer 

• 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen (i tillegg til styrets leder) 

• 1 representant til Norges Markedsføringsforbund (i tillegg til styrets leder) 

Kun personlige medlemmer eller personer fra medlemsbedrifter er valgbare. 

Styrets leder og nestleder velges ved særskilte valg for 1 år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges 

under ett for 2 år. Av de sistnevnte trer hvert år normalt ut 2 medlemmer, fortrinnsvis de som har sittet 

lengst. Gjenvalg av styremedlemmer kan finne sted. Varamedlemmer velges under ett for 1 år. 

Valgkomiteenes medlemmer/-varamedlemmer velges under ett for 1 år. 

Stemmer kan avgis ved personlig fremmøte eller elektronisk i forkant av årsmøtet. Et bedriftsmedlem har 

kun en stemme. Det samme har personlig, honnør og studentmedlemmer. 

Skriftlig valg benyttes i de tilfeller det er flere enn en kandidat til det enkelte verv. Ved stemmelikhet 

avgjøres valget ved loddtrekning. 
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Ved benkeforslag er det de fremmøttes stemmer som er tellende. 

Ved valg av styrets leder og nestleder kreves minst 50 % av de avgitte stemmene for å bli valgt. Hvis 

halvpartene av stemmene ikke er oppnådd, foretas omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde fleste 

stemmer. Ved stemmelikhet i omvalget avgjøres valget ved loddtrekning. 

Ved endringer av vedtektene, eksklusjoner og oppløsning av foreningen kreves 2/3 flertall av de avgitte 

stemmene. 

Ved øvrige avstemminger kreves alminnelig flertall. Ved stemme-likhet i slike øvrige saker er årsmøtets 

leders stemme avgjørende for utfallet. 

 

  


