
Velkommen til elektronisk årsmøte i VTSA i perioden 28/4 til 6/5-2022 
 
Elektronisk årsmøte gir mange flere muligheten til å delta på årsmøtet til VTSA. 
Styret mener at løsningen med elektronisk årsmøte skal være med på å gjøre det 
enkelt for alle å delta i møtet. Jo fler som deltar jo bedre fungerer demokratiet I 
organisjonen! Vi oppfordrer deg derfor til å lese deg opp på sakene og deretter avgi 
din stemme. Len deg tilbake i sofaen og delta i avgjørelsene helt uten smitterisiko. 
Kun medlemmer som har betalt kontingent får logget inn og har stemmerett. 
 
Med dette begynner altså årets møte. Under følger gjennomføringsplan samt første 
utsending. Dokumentene kommer også for nedlasting på vtsa.no dersom du har 
problemer med å motta vedlegg. Elektronisk årsmøte krever tilpasninger av 
saklisten. De dokumentene som ikke kommer med denne utsendingen kommer i 
løpet av de nærmeste dagene: 
 
- Årsberetning 
- Budsjett 
- Regnskap 
- Forslag til vedtektsendring 
- Handlingsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
 
I første omgang ber vi deg som medlem om å lese igjennom saksdokumentene. Den 
28/4 etter kl 18 oppfordrer vi deg til å logge deg inn på vårt elektroniske årsmøte på 
internett. Vi vil sende ut noen påminnelser underveis i årsmøtet. Dersom du mottar 
dette på SMS ber vi om at du venter 1-2 timer før du forsøker pålogging da det ellers 
kan ta endel tid før innloggingskode kommer på SMS. 
 
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. Var ditt 
mobilnummer registrert ifjor så er det også det i år. Er du usikker på om ditt 
mobilnummer er registrert så bør du sjekke opp dette i Rubic eller sende en epost til 
post@vtsa.no. Dette gjelder spesielt de som har meldt seg inn siden forrige årsmøte. 
Når du har lagt inn ditt mobiltelefonnummer på innloggingssiden vil du etter kort tid få 
tilsendt en PINkode på SMS. Pinkode har gyldighet på 1 time. Dersom du ikke har 
mottatt SMS innen 5 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. 
 
I første runde er det 7 saker det skal voteres over: 
 

A. Godkjenning av innkalling. 
B. Valg av møteleder. Godkjenning av styrets forslag. 
C. Godkjenning av saksliste. 
D. Valg av referent. 
E. 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. 
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F. Valg av 2 personer til å signere protokollen. Godkjennning av styrets forslag. 
G. Vedtektsendring. 

 
Når du samtidig er innlogget er det 2 felt du kan fylle ut om du ønsker. 
 

1. Her har du mulighet til å stille spørsmål til dokumentene som er utsendt. 
2. Dersom du ikke er tilfreds med valgkomiteens innstilling til nytt styre eller 

revisor, har du mulighet til å komme med benkeforslag. 
 
Dine 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 eller funksjon 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 på første del 
er innen utløpet av søndag 1. mai. 
 
Etter dette vil styret behandle spørsmål og kontakte eventuelle personer som er 
lansert til ulike verv. Alle 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. 
 
3. mai 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 som du mottar i SMS. 
 
Det skal da voteres over følgende: 
 
H. godkjenning av årsberetning 
I. godkjenning av regnskap 
J. godkjenning av styrets forslag til disposisjon av overskudd 
K. godkjenning av budsjett 
L. handlingsplan 
M. innkomne saker – utgår, ingen saker utover vedtektsendringer 
N. valg av revisor 
O. Valg av styre 
 
Svarfrist vil da være innen utløpet av 6. mai. 
 
Styret kan i enkelte saker gi sin innstilling til medlemmene med forslag til vedtak. 
 
Med vennlig hilsen 
 
VTSA 



 
 
 


