Velkommen til elektronisk årsmøte i VTSA i perioden 22. til 30. juni 2021
Mye er utenom det vanlige i koronatiden, så også vårt årsmøte. Styret mener at
løsningen med elektronisk årsmøte skal være med på å gjøre det enkelt for alle å
delta i møtet. Vi oppfordrer deg derfor til å lese deg opp på sakene og deretter avgi
din stemme. Vi har langt over 500 medlemmer og erfaringen fra fysiske møter er at
maksimalt 10% deltar i møtene. Elektronisk møte gir deg mulighet til å være med og
si din mening fra sofaen hjemme eller på hytta!
Det blir både nytt og litt hektisk denne gangen. Det er mye upløyd mark og vi i styret
har stått på for å få dette ferdig etter det ble klart at vi ikke kunne avholde fysisk
møte for alle. Ber om forståelse for korte frister.
Med dette begynner altså årets møte. Vedlagt følger gjennomføringsplan samt første
utsending. Dokumentene ligger også for nedlasting på vtsa.no dersom du har
problemer med å motta vedlegg. Elektronisk årsmøte krever tilpasninger av
saklisten. Denne utsendingen inneholder følgende:
- Årsberetning
- Budsjett
- Regnskap
- Innkomne saker
- Forslag til vedtektsendringer.
- Valgkomiteens innstilling
I første omgang ber vi deg som medlem om å lese igjennom saksdokumentene. Når
du har lest igjennom oppfordrer vi deg til å logge deg inn på vårt elektroniske
årsmøte på internett.
Gå til følgende nettadresse: https://vtsa.ringebunettet.no
Her logger du inn med ditt mobiltelefonnummer. Viktig at dette telefonnummeret er
det samme som du har registert i medlemsopplysningene i VTSA. Når du har lagt inn
ditt mobiltelefonnummer vil du etter kort tid få tilsendt en PINkode på SMS. Pinkode
har gyldighet på 1 time. Dersom du ikke har mottatt SMS innen 2-3 minutter
vennligst forsøk igjen. Har du ikke mulighet til å gi din stemme via nettsiden så kan
du sende en epost til valg@vtsa.no. Av sikkerhetshensyn må epost inneholde ditt
medlemsnummer.
Nå i første omgang er det 2 saker det skal voteres over:
A. For det første skal inkalling, saksliste og møteform godkjennes.
B. For at alle skal kunne vite at det foregår en rettferdig prosess har styret, som ved
alle årsmøter, foreslått et tellekorps.
Tellekorpset skal kontrollere at opptelling av stemmer foregår korrekt. Vi ber deg
svare ja eller nei på om du godtar styrets forslag på tellekorps.
Når du samtidig er innlogget er det 2 felt du kan fylle ut om du ønsker. Her har du
mulighet til å stille spørsmål.
Dersom du ikke er tilfreds med valgkomiteens innstilling til nytt styre, har du mulighet
til å komme med benkeforslag.

Ditt eventuelle benkeforslag må inneholde:
1. navn på vedkommende
2. mobilnummer til vedkommende slik at vi kan få verifisert at vedkommende er villig
til å stille som kandidat.
3. Du må også oppgi hvilken person du mener vedkommende i ditt benkeforslag skal
erstatte.
Vi har ikke kapasitet til å følge opp benkeforslag der informasjon mangler og de vil
da bli forkastet.
Når du har gjort dine valg og lagt inn eventuelle spørsmål og benkeforslag trykker du
på lagre. Merk at du kun har en anledning til å lagre dine valg. Svarfrist er innen
utløpet av torsdag 24. juni.
Etter dette vil styret behandle spørsmål og kontakte eventuelle personer som er
lansert til styreverv. Spørsmål vil bli videreformidlet til samtlige medlemmer med
svar, liknende spørsmål vil bli besvart under ett. Det vil også bli sendt ut en oversikt
over innkomne benkeforslag. Avhengig av hvor mange spørsmål og benkeforslag
som kommer inn tar vi sikte på at behandlingen tar ca 2 dager.
Rundt 26. juni vil du motta ny invitasjon til å logge deg inn for å si din mening. Logg
deg inn på samme måte med mobilnummer og ny pinkode du mottar i SMS.
Da skal det voteres over følgende:
a. godkjenning av årsberetning
b. godkjenning av regnskap
c. godkjenning av budsjett
d. handlingsplan
e. innkomne saker – utgår, ingen saker utover vedtektsendringer
f. vedtektsendringer
Svarfrist vil da være innen utløpet av 28. juni.
Allerede neste dag, 29. juni vil du motta en siste invitasjon til innlogging. Denne
gangen er det kun votering i forbindelse med styret som står for tur. Årsaken til at
dette må komme i egen omgang er at resultatene av de øvrige sakene vil påvirke
hvilke alternativer som skal finnes i styrevalget.
I. godtgjørelse til styret
II. valg
Svarfristen vi denne gangen være innen utløpet av 30. juni.
Styret vil i alle saker gi sin innstilling til medlemmene med forslag til vedtak.
Med vennlig hilsen
VTSA

