Forslag til vedtektsendringer av deler av §10 og §11
De siste årene har det vært utfordrende å få nok stemmeberettigede til SRF årsmøte. Dette går mye
på endringer i folks prioriteringer av sin egen fritid. Samtidig er vedtektene som foreslås endret,
tilpasset en annen tid enn dagens digitale samfunn.
Endringsforslagene levert av ledelsen i SRF er markert i rødt under, og styret i SRF stiller seg bak
forslaget.
§10 Årsmøte
Nå: Årsmøte er foreningens øverste organ. Møtet ledes av styrets leder og avholdes hvert år innen
utgangen av mars måned. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. For å kunne gjøre
bindende vedtak må minst 25 medlemmer være til stede. Hvis det nødvendige antall
stemmeberettigede ikke er fremmøtt på møte, skal styret senest innen 14 dager og med 8 dagers
varsel innkalle til nytt årsmøte. Det antall stemmeberettigede som da møter kan gjøre bindende
vedtak.
Endres til: Årsmøte er foreningens øverste organ. Møtet ledes av styrets leder og avholdes hvert år
innen utgangen av mars måned. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. For å kunne
gjøre bindende vedtak må minst 20 medlemmer enten være til stede eller ha stemt elektronisk i
forkant. Hvis det nødvendige antall stemmer ikke er minst 20 skal styret senest innen 14 dager og
med 8 dagers varsel innkalle til nytt årsmøte. Det antall stemmeberettigede som er tilstede eller som
har avgitt elektronisk stemme i forkant kan da gjøre bindende vedtak.

§11 Dagsorden og stemmerettsregler på årsmøte
Nå: Stemmer kan bare avgis ved personlig fremmøte. Et bedrifts-medlem har kun stemmerett ved
den person som medlemskapet er registrert på eller den i bedriften som vedkommende har gitt
skriftlig fullmakt til.
Endres til: 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.

